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V/v dam báo cong tác phOng chng chãy,
no và Jut bão tai các di tIch nãm 2020

KInh gri:
- U' ban nhân dan cac phithng và Ban quán I các di tIch;
- Trung tam Vn hóa, The thao và Truyên thông,
Theo dr báo cta Co quan khI tuçrng khi van Trung uo'ng thai tiêt nãm 2020
có nhiêu din biên phüc tip nhit d tang cao so vó'i nãm 2019. Dé dam báo cong
tác phàng chông cháy, no Va kit bao tai các di tIch närn 2020. U' ban nhãn dan thi
x CCra Là yêu câu UBND các phuOng, Ban quân I các di tIch; Trung tam Van
hóa, The thao và Truyên thông thçrc hin mt so ni dung sau day:
1. UBND các phithng vâ Ban quãn 1 di tIch
- Tuyên truyen, nang cao thirc cila nguäi dan, các cap chinh quyên, các tO
quân 1, cá nhân ducic giao trông coi, bão v di tIch Va cng nhu khách tham quan
trong vic phang chông cháy no vâ côngtác phàng chOng !ilt bâo.
- Tang cl.rng cOng tác phàng chông cháy, no nhãm dam bão tuyt dOi an
wan cho di tIch, các tài 1iu và hin vt dang ducc !uu giQ ti di tich.
- Xây dirng cac phuong an, trang thiêt bj dam bão (mg phó kjp thà'i trong
triiàng hçTp cháy, no và phucmg an c(ru nn, c(ru ho tai các di tIch.
- Xây dirng phucmg an phàng chông 1iit bâo ti ch nhu: Phân cong nguà
trrc ti các di tIch 24/24 giä vào các ngày mua bão, thLrc hiën các phLrong an
chang chông, gia cô, gia cung ti các câu kin có nguy ccr bj ánh huáng, trang bj
them các vt dung dê báov các do tê khI Va các vt dçing quan trpng.
- Lp phucing an dé báo ye các do tê khI, các cô vat, báo vat quôc gia trong
nhQTlg ngây mua bão.
2. Trung tam Van háa, The thao Va Truyën thông
Kiêm tra, don dôc cong tác xãy dçmng phuong an phOng chông cháy, no Va
Iit bao t1i cáo di tIch dôi UBND các phu?ing và Ban quán I' các di tIch.
Nhn duçc Cong van nay yêu câu UBND các phung, Ban quán 1' các di
tIch nghiêm tüc to ch(mc triên khai thirc hin.—
N1yi nhân.
- Nhu trên
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