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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND 

 

Hà Nam, ngày      tháng 8  năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia, quy mô cấp tỉnh năm 2022 

tại Công ty TNHH QISDA Việt Nam 

 
 

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục 

hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy (PCCC); Kế hoạch số 247/KH-BCA-C07 ngày 12/6/2020 của Bộ 

Công an và Kế hoạch số 1744/KH-UBND ngày 16/6/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch tổ chức diễn tập 

phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng phương tiện 

tham gia quy mô cấp tỉnh năm 2022 tại Công ty TNHH QISDA Việt Nam, Khu 

công nghiệp Đồng Văn IV như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với nhiệm vụ bảo 

đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), gắn với 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nâng cao ý thức, trách nhiệm về 

PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở khi xảy ra các tình huống cháy, nổ, 

sự cố đối với các cơ sở sản xuất có quy mô lớn. Thực hiện tốt phương châm 

“bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư 

hậu cần tại chỗ) góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức, chỉ huy chữa cháy, 

CNCH và công tác phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC 

và CNCH, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và các 

lực lượng khác tham gia xử lý các tình huống tai nạn, sự cố, cháy, nổ lớn có thể 

xảy ra trên địa bàn tỉnh.  

- Kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng, 

phương tiện chữa cháy, CNCH của các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh 

tham gia xử lý các tình huống tai nạn, sự cố, cháy, nổ lớn có thể xảy ra; đánh 

giá tính năng, tác dụng, hiệu quả thực tế của các phương tiện, thiết bị chữa 

cháy, CNCH, hệ thống thông tin liên lạc và công tác hậu cần phục vụ chữa 

cháy và CNCH. 
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2. Yêu cầu 

- Tình huống cháy, nổ giả định trong diễn tập phải phù hợp với thực tế 

của cơ sở, đồng thời đảm bảo đúng với tình huống đã đề ra trong phương án và 

các yêu cầu, quy định về chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, CNCH. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị tham gia diễn tập phương án phải xác định rõ nhiệm vụ, trách 

nhiệm được phân công, chủ động xây dựng Kế hoạch diễn tập, kịch bản chi tiết 

và triển khai thực hiện theo đúng tình huống giả định đạt hiệu quả cao nhất. 

- Trong quá trình chuẩn bị, tập luyện, tổng duyệt và tiến hành diễn tập, 

các lực lượng tham gia diễn tập phương án phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý 

thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Ban Chỉ huy diễn tập. 

 - Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia trong quá 

trình tập luyện và diễn tập phương án. 

II. QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN  

1. Quy mô và hình thức diễn tập 

1.1. Quy mô: Phương án tổ chức diễn tập cấp tỉnh 

- Chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 

- Chỉ đạo thực hiện: Công an tỉnh Hà Nam. 

- Lực lượng tham gia: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia diễn 

tập phương án chữa cháy và CNCH. 

1.2. Hình thức: Giới thiệu cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ và diễn tập thực binh. 

2. Địa điểm diễn tập thực binh 

Công ty TNHH QISDA Việt Nam. Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn 

IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

3. Thời gian dự kiến 

- Tổ chức triển khai kế hoạch: Từ ngày 07/9/2022 đến ngày 12/9/2022. 

- Tổ chức tập luyện (06 ngày): Từ ngày 14/9/2022 đến ngày 19/9/2022. 

- Tổ chức ghép xe (02 ngày): Từ ngày 20/9/2022 đến ngày 21/9/2022. 

- Tổ chức hợp luyện (02 ngày): Từ ngày 22/9/2022 đến ngày 23/9/2022. 

- Tổ chức tổng duyệt (01 ngày): Ngày 26/9/2022. 

- Diễn tập chính thức (01 ngày): Từ 9 giờ 00’ ngày 28/9/2022. 

III. NỘI DUNG DIỄN TẬP 

1. Tình huống giả định 

1.1. Thời gian giả định cháy: Hồi 09h05’ ngày x tháng y năm 2022. 
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1.2. Khu vực giả định cháy: Tại Nhà xưởng số 02 của Công ty TNHH 

QISDA Việt Nam. 

1.3. Nguyên nhân giả định: Do sự cố thiết bị điện dẫn đến chập điện gây cháy. 

1.4. Tình huống giả định: Đám cháy xuất phát từ vị trí giữa xưởng, đám 

cháy phát triển nhanh bao trùm một phần của nhà xưởng và có nguy cơ cháy lan 

ra toàn bộ nhà xưởng, đám cháy phát sinh nhiệt lượng lớn kèm theo nhiều khói, 

khí độc, gây khó khăn trong việc tiếp cận đám cháy của lực lượng PCCC và 

CNCH, lượng khói, khí độc lan ra toàn bộ nhà xưởng và các khu vực khác qua 

lối đi, hành lang bên trong làm ảnh hưởng đến việc thoát nạn của cán bộ, công 

nhân viên.  

Tại thời điểm xảy ra cháy, trong nhà xưởng có khoảng 100 người đang 

làm việc; hệ thống chữa cháy tự động tại nhà xưởng đang trong quá trình bảo 

dưỡng nên không hoạt động.... 

1.5. Diễn biến tình huống: Qua tín hiệu loa, chuông báo cháy cán bộ, 

công nhân viên toàn bộ Công ty nhanh chóng di chuyển ra ngoài; thời điểm xảy 

ra cháy tập trung nhiều cán bộ, công nhân viên đang làm việc, khi thấy cháy và 

khói khí độc toả ra nhiều, mọi người hốt hoảng chạy ra xa đám cháy. Ngọn lửa 

cháy lan nhanh với cường độ lớn, tỏa ra nhiều khói khí độc bao trùm toàn bộ khu 

vực nhà xưởng số 2 nên một số công nhân không thể tự thoát ra ngoài được có 

nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. 

1.6. Biện pháp xử lý tình huống cháy tại cơ sở: Lực lượng PCCC cơ sở đã 

triển khai các hoạt động: báo động toàn bộ nhà máy qua hệ thống loa, chuông 

báo cháy, đồng thời gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - 

Công an tỉnh Hà Nam và thực hiện các biện pháp chữa cháy ban đầu: hướng dẫn 

thoát nạn, sơ tán hàng hóa ra nơi an toàn, cắt điện và tổ chức chữa cháy bằng các 

phương tiện chữa cháy tại chỗ của cơ sở... 

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Nam nhanh chóng điều động lực lượng, 

phương tiện kịp thời đến phối hợp cùng lực lượng PCCC cơ sở để tổ chức chữa cháy 

và CNCH. Nhận định đám cháy có diễn biến cháy phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh 

báo cáo và xin Chỉ thị của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh để điều động các 

đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh có xe chữa cháy, xe CNCH, xe cứu thương, xe chở 

nước, xe cẩu, máy xúc... chi viện cho công tác chữa cháy và CNCH.  

2. Quy trình tổ chức diễn tập  

2.1. Diễn tập vận hành cơ chế bằng hình ảnh và mô phỏng 

Diễn tập vận hành cơ chế chỉ huy điều hành theo hình thức thông qua xây 

dựng băng hình giới thiệu cơ chế xử lý, điều hành, mô phỏng tình huống cháy và 

trình tự diễn biến các hoạt động tổ chức chữa cháy và CNCH. 

2.2. Diễn tập thực binh 

(1) Giai đoạn I: Lực lượng cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy và 

CNCH theo quy trình ứng cứu khẩn cấp tại chỗ. Điện thoại báo cháy và yêu cầu 
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CNCH, tổ chức hướng dẫn cho cán bộ, công nhân viên thoát nạn trong nhà 

xưởng ra ngoài và di chuyển tài sản. 

(2) Giai đoạn II: Lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH của Đội 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Đồng Văn, Đội chữa cháy chuyên ngành 

KCN Đồng Văn IV đến hiện trường, tổ chức trinh sát, chữa cháy và CNCH. 

(3) Giai đoạn III: Lực lượng, phương tiện của Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH tại thành phố Phủ Lý chi viện triển khai các hoạt động tìm kiếm, chữa 

cháy và CNCH; sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chuyển người bị thương ra nơi an toàn 

và đến cơ sở y tế gần nhất. 

(4) Giai đoạn IV: Lực lượng, phương tiện của các Sở, ngành, Đội chữa 

cháy chuyên ngành KCN Đồng Văn III, Công ty xăng dầu Hải Linh, Công ty Cổ 

phần xi măng Vicem Bút Sơn… được huy động, tập kết đầy đủ và triển khai 

thực hiện nhiệm vụ theo phương án.  

(5) Giai đoạn V: Tổ chức điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả sau 

vụ cháy. 

2.3. Phương án xử lý tình huống 

(1) Lực lượng PCCC tại chỗ phải được huy động kịp thời, sử dụng 

phương tiện tại chỗ để tổ chức chữa cháy và CNCH; vận hành hiệu quả các hệ 

thống kỹ thuật: Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống 

bơm nước... phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn và tổ chức chữa cháy. 

(2) Lực lượng, phương tiện của Công an tỉnh được huy động một cách 

nhanh nhất đến đám cháy, tổ chức công tác tìm kiếm cứu người bị nạn, điều tiết 

giao thông trên các tuyến đường phương tiện chữa cháy và CNCH hoạt động, 

đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực chữa cháy và CNCH, tổ chức chữa 

cháy kịp thời và hiệu quả nhất. 

(3) Huy động sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trên địa bàn, sử dụng các 

trang thiết bị chuyên dụng, phương tiện hiện có để tổ chức chữa cháy và CNCH.  

IV. LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN DỰ KIẾN THAM GIA DIỄN TẬP 

1. Lực lượng: Dự kiến huy động 350 người (trong đó thành phần Ban Chỉ 

đạo, Ban Tổ chức, Ban Chỉ huy, Ban Tham mưu diễn tập: khoảng 50 người). 

2. Phương tiện: Dự kiến huy động 35 xe các loại. 

V. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Công an tỉnh  

- Chủ trì xây dựng kịch bản diễn tập và chỉ huy điều hành các đơn vị tổ 

chức tập luyện, hợp luyện, tổng duyệt và diễn tập theo đúng nội dung kế hoạch, 

phương án, kịch bản. 

- Xây dựng phương án tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông trên các 

tuyến đường xung quanh khu vực diễn tập. Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật 

tự bên trong và bên ngoài địa điểm diễn tập. 
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phim vận hành cơ chế thông 

tin chỉ huy, điều hành chữa cháy và CNCH và trình chiếu tại buổi diễn tập. Phân 

công 02 cán bộ (01 nam, 01 nữ) thuyết minh diễn tập. 

- Chủ trì, tổ chức rút kinh nghiệm đợt diễn tập phối hợp giữa các lực 

lượng; thực hiện chế độ thông tin báo cáo các cấp theo quy định. 

2. Sở Y tế  

- Điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an tỉnh tham gia 

luyện tập, diễn tập phương án. Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng chủ trì 

tiếp nhận người bị nạn, sơ cứu, cấp cứu ban đầu do lực lượng Cảnh sát PCCC và 

CNCH chuyển giao theo kế hoạch, phương án, kịch bản diễn tập. 

- Đảm bảo y tế cho lực lượng tham gia diễn tập, thực tập. 

3. Sở Tài chính  

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của kế hoạch diễn tập. 

5. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở, ban, ngành 

liên quan hướng dẫn cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan chức năng tham 

gia đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, tham gia 

công tác y tế, công tác hậu cần, chế độ chính sách an sinh xã hội…  

6. Ban Quản lý các Khu công nghiệp  

Chỉ đạo các doanh nghiệp huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với 

Công an tỉnh tham gia luyện tập và diễn tập theo kế hoạch, kịch bản. 

7. Công ty Điện lực Hà Nam 

- Phối hợp với Công ty TNHH QISDA Việt Nam thực hiện việc cắt, đóng 

điện xung quanh khu vực diễn tập trước, trong và sau khi kết thúc cuộc diễn tập 

theo lệnh của Ban Chỉ huy diễn tập, đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện 

tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Phối hợp với Công ty TNHH QISDA Việt Nam chịu trách nhiệm cung 

cấp điện để phục vụ cho công tác diễn tập. 

8. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an tỉnh tham gia 

luyện tập và diễn tập theo kế hoạch, kịch bản. 
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9. Đội chữa cháy chuyên ngành Khu công nghiệp Đồng Văn III, Đội 

chữa cháy chuyên ngành Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Công ty xăng dầu 

Hải Linh, Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn… 

Điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam 

tham gia luyện tập và diễn tập theo kế hoạch, kịch bản. 

10. Công ty TNHH QISDA Việt Nam 

- Bố trí địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện và cử cán bộ, công 

nhân viên tham gia luyện tập, hợp luyện, tổng duyệt, diễn tập theo chương trình 

phương án đã được phê duyệt. 

- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch, phương 

án, kịch bản diễn tập và tổ chức tập luyện, diễn tập theo nội dung đã được phê 

duyệt; bố trí đón tiếp đại biểu đến tham dự tổng duyệt và các điều kiện cần thiết 

khác phục vụ diễn tập. 

VI. KHÁCH MỜI THAM DỰ BUỔI DIỄN TẬP 

1. Bộ Công an 

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an: Đại diện lãnh đạo Cục; các 

phòng nghiệp vụ trực thuộc. 

2. Công an các tỉnh, thành phố 

Đại diện lãnh đạo Công an các địa phương trong Cụm thi đua số 4 và lãnh 

đạo Công an các tỉnh, thành phố có địa giới giáp ranh với tỉnh Hà Nam. 

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Hà Nam 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Ban Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng Công an các 

huyện, thị xã, thành phố của Công an tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.  

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị có thành phần tham gia diễn tập. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập; đề xuất 

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành các quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Chỉ 

huy, Ban Tham mưu và các tài liệu phục vụ họp Ban Chỉ đạo; tổ chức đón tiếp 

đại biểu tham dự buổi diễn tập thực binh; chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh; in ấn, phát tài liệu phục vụ các cuộc họp và buổi tổ chức 

diễn tập; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Kế hoạch của các đơn vị; tổng hợp, 
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đánh giá rút kinh nghiệm buổi diễn tập, báo cáo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự trù kinh phí phục vụ việc tập 

luyện và diễn tập phương án trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt, cấp kinh phí đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ của chương trình diễn tập phương án. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai 

Kế hoạch đảm bảo đúng nội dung yêu cầu; Phát hành giấy mời đại biểu tham dự. 

3. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đề 

xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình 

tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Ủy ban nhân dân yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản 

ánh về Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) để tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Công an (C07); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;   để báo cáo; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; 

- UBND huyện Kim Bảng; 

- Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, NC, TH; 

- Lưu: VT, NC(VA). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Trần Xuân Dưỡng 
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