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V/v tang cithng các bin pháp
cap bach phông cháy và chüa
cháy rrng näm 2020

KInh g11i: - Thu trung các phông, ban, ngành lien cp th;
- Chñ tjch UBNID các phung.
Thai gian qua, do din bin bt thithng cüa khI hu và thñ tjk, dâ xy ra
nng nóng gay gt, khô htn kéo dài. Theo Trung tam Dr báo KhI tuçlng thüy van
Quc gia, nãm 2020, dir báo nhit d trung bInh trên phm vi cã nuc có khà
näng cao hcm so vi trung bInh nhiu näm cüng thai kSi ph bin ti'r 0,5 — 1,5°C;
riêng khu vrc Bàc Trung Bô cao han so vOi trung bInh nhiêu näm tir 1,0— 2,0°C.
Hin nay, theo dir báo müa nng nóng nám 2020 dang bithc vào giai don
cao dim và din bin theo chiu hithng phüc tp, nguy co cháy rrng luôn a mirc
báo dng cp IV, cp V, cp circ kST nguy him. D chñ dng phông cháy, chüa
cháy rrng và giàm thiu s v11 và thit hti do cháy rrng gay ra. Thrc hin cong
van s 3587/UBND-NN ngày 10/6/2020 cüa UBND tinh Ngh An v vic tang
cuô'ng các bin pháp cp bach phông cháy và chta cháy rrng nãm 2020, UBND
th xã yeu cu Chü tjch UBND các phithng, Thu tru'&ng các phông, ban, ngành
lien quan trin khai mt s nhim v1.i cp bach sau:
1. Chü t!ch UBND các phirông
- Chi dto thi.rc hin nghiêm tilic Chi thj so 1299/CT-BNN-TCLN ngày
21/02/2020 cüa B Nông nghip và PTNT; Cong din so 662/CD-TCLN-KL
ngày 26/5/2020 cüa TOng cic Lam nghiêp; Chi thj sO 05/CT-UBND ngày
10/02/2020 cüa UBND tinh Nghê An ye vic tang cuang các bin pháp d.p bach
v phông cháy, chüa cháy ri'Jng näm 2020.
- Tip tVc dy mnh cOng tác tuyên truyên ye phông cháy và chüa cháy
rmg bng nhiu hInh thuc nhu: ba phát thanh, bang rOn, khu hiu, bin cânh
báo, ... d nâng cao )2 thuc cânh giác, dam báo an toân khi sü' diing lua trong cong
tác PCCCR, trách nhiêm cüa cãc t chuc, Ca nhân khi có cháy thng xáy ra.
- Chi do các chü rü'ng trên dja bàn chü dng xu 1< thu'c bI, lam giám vat
lieu cháy a các khu thng d cháv; lam mai, tu sü'a throng bang, thrô'ng
ranh cn
lüa, các cong trInh phông cháv. chü'a cháy rrng; thành 1p các cht d kim tra,
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kim soát nguii ra vao rCmg; nghiêm cm vic si.r diing lira trong rung, yen rung
khi thii tit nng nóng, nguy Co xày ra cháy rüng cao. Thuè'ng xuyên kim tra
vic thrc hin phrnimg an phông cháy, chüa cháy rüng d có s11 diu chinh phi
hçTp, sn sang hrc luçing, phuong tin k' thut d chü dng irng phó vi tInh
hung cháy rrng xãy ra.
2. Phông Kinh tê
Ph& hçip vi Hat kiêm lam Vinh — Cira Lô, rà soát phuong an phông cháy,
cha cháy rrng cüa các phung d kjp thôi b sung nhü'ng thiu sot nhm han
ch dn müc thp nhAt do cháy rung gay ra.
3. Hit Kim lam Vinh — Cü'a Lô
- Chi dao các 1irc luçing chuyên trách thçrc hin nghiêm tic ch d trirc ban
24/24h hang ngày trong nhrng thi dim dçr báo nguy co cháy rung cao dê tip
nhn thông tin cháy r1rng, lam t& cong tác tuyên truyn, cánh báo cháy rung trên
các phuong tin thông tin dai chüng.
- Tang cuung can b xung các da bàn d kirn soát chat chê ngui ra
ri'rng, vic sir ding h:ra trong rt1rng và yen rung, vn dng ngithi dan chip hành
nghiêm các quy dnh v phóng cháy chüa cháy rrng.
- Kim tra don dc các chü thng là các t chirc thirc hin các quy djnh ye
an toàn phông cháy chüa cháy ri'rng; phuong an phông cháy chtta cháy rung dä
duçic phê duyt. Kjp thi chin chinh, xir l di vói nh&ng chü rirng chua thrc
hin t& các quy djnh, dam báo an toàn v phông cháy và chü'a cháy rung di vi
din tich rung duçc giao.
- Thirc hin nghiêm phuong an 4 tai ch trong PCCCR.
4. Cong an, BCH Quãn sir Th1 xã và Don Biên phông Cüa Lô — Ben
Thüy
- Chutn bj các phuong an 1irc luçing, phu'ong tin, ding cii, vt tu tham gia
chüa cháy rung, sn sang irng cuu các tinh hung khn cp v cháy rung khi có
yêu câu; phi hçp vOi các don vj có lien quan thirc hin t& cOng tác khám
nghim hin truông, diu tra, thu thp chung cu, truy tim thu pham gay ra vu
cháy rung, d xà l nghiêm d6i tu'çmg vi phm nhm giao dic, phOng ngüa và ran
de chung.
- Trin khai thic hin Nghi djnh so 133/2015/ND-CP ngàv 28/12/2 015 cüa
ChInh phü v vic phi hçip cüa dan quân tir v vi các 1irc 1uong trong hoat dông
báo v biên gii, bin dáo; báo v an ninh chInh trj, trt nr. an toàn xã hôi o' co
si, bão v vâ phông, chng cháv rirng.
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5. Trung tam Van hóa The thao và Truyn thông thj xã
- Tang cithng th?yi hxqng tuyên truyn các hott dng PCCCR; nêu guong
nguñ t& vic t& trong cong tác PCCCR; phi hçip vói các don vj lien quan thirc
hin tt cOng tác tuyên truyn, vn dng nhân dan chp hành nghiêm các quy
djnh ci1a Nba nuâc v PCCCR; phát bàn tin cânh báo cháy rung hang ngày trên
Dài phát thanh thj xã và các phithng d ngu?ii dan bit chü dng, nâng cao cânh
giác 1rng phó, phông ngiira.
- Xây drng các chuyên d, nêu guong các to chirc, các nhân lam tt cong tác
bào v và phát trin rrng, phông cháy chüa cháy rirng, dng thai phàn ánh nhUng
hin ch d khic phiic a dja phuong, don v.
Yêu cu Chü tjch UBND các phuiing, Thu tru&ng các phông, ban, ngành
lien quan t chrc thirc hin nghiêm tüc ni dung trên./.
Noi n1,in:
- Nhu trên;
- SO NN&PTNT (b/c);
-TT Thi Oy - HDND thi xã (b/c);
- Chü tjch, các PCT UBND th xä (b/c);
- BCD v KH BVR&PCCCR;
- Luu: KT, VT.A
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