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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  

tại các khu chung cư năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND quận 

Hải Châu về tuyên truyền và thực tập phối hợp phương án, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ (PCCC và CNCH) tại các Khu chung cư trên địa bàn quận Hải Châu năm 

2022, UBND phường Thuận Phước xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện với nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân của nâng cao nhận 

thức, tầm quan trọng và kiến thức, kỹ năng trong công tác PCCC và CNCH, góp 

phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân tại khu chung cư. 

2. Trang bị cho người dân sống trong khu chung cư kiến thức, phương pháp, 

biện pháp có thể thoát nạn và cứu người trong điều kiện có nhiều khói khí độc, hạn 

chế tầm nhìn khi xảy ra cháy ở chung cư. 

3. Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với đặc điểm, tình hình từng khu chung 

cư. Hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả; đảm bảo người dân nắm bắt kiến 

thức về PCCC&CNCH, biết cách sử dụng phương tiện PCCC&CNCH và xử lý các 

tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung tuyên truyền 

a) Các kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH, kỹ năng xử lý các tình huống 

cháy, nổ ban đầu, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy. 

b) Khuyến cáo, các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, điều kiện an toàn 

PCCC đối với khu chung cư, hộ gia đình... 

c) Biện pháp an toàn PCCC trong sử dụng điện và các thiết bị tiêu thụ điện 

trong gia đình. Biện pháp an toàn PCCC trong sử dụng khí gas. 

d) Hướng dẫn về trang bị, kiểm tra, bảo quản và cách sử dụng các phương tiện 

chữa cháy được trang bị tại hộ gia đình trong chung cư. 

đ) Vận động, hướng dẫn cho người dân tháo dỡ “chuồng cọp”, lồng sắt chống 

trộm tại các ban công. 

2. Thành phần tham dự 

a) Đại diện Công an quận, Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng 

b) Đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND, UBMT phường 
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c) Đại diện Chi ủy chi bộ, Ban CTMT, Ban điều hành tổ dân, thành viên đại 

diện hộ gia đình tại 8 khu chung cư. 

d) Phóng viên Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Đài Phát thanh 

&Truyền hình Đà Nẵng. 

3. Thời gian, địa điểm 

a) Thời gian: 19h00 ngày 25/7/2022 

b) Địa điểm: Nhà Văn hóa phường - 97A Nguyễn Đức Cảnh 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Công an phường Thuận Phước thông báo, huy động các lực lượng 

liên quan và người dân đang sinh sống tại Khu chung cư tham gia buổi tuyên 

truyền và gửi giấy mời cho các đại biểu tham dự. Tham gia bảo vệ, giữ gìn ANTT 

tại khu vực tuyên truyền. 

2. Văn phòng UBND chuẩn bị các điều kiện như maket, âm thanh..., dự trù 

kinh phí để phục vụ buổi tuyên truyền...; thực hiện dẫn chương trình.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ tại khu chung cư năm 2022 trên địa bàn phường Thuận Phước./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND quận Hải Châu (b/cáo); 

- Công an quận Hải Châu (b/cáo); 

- Đảng ủy phường (b/cáo); 

- Công an phường (t/hiện); 

- Lưu: VT, VP-TK. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 
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