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So:1175/UBND
V/v t chirc các hot dng hiRing
irng ngày toàn dan PCCC (04/10)
KInh gui:

- Các phông, ban, ngành, &m vi lien quan;
- Chü tjch UBND các phiRrng.

D phát huy siirc mnh tng hçip cüa các cp, các ngành và qun chüng
nhân dan trong cong tác PCCC trên dja bàn thj xã, gop phân giàm thiu thit hai
do cháy, n gay ra; dng thii, th chirc các hot dng thi& thixc hu&ng img ngày
toàn dan PCCC (04/10,). UBND th xà yêu cu thU truO'ng các phOng, ban,
ngành, dan v lien quan, ChU tjch UBNID các phu?iing th1rc hin t& các ni dung
sau:
1. Tip tic quán trit, t chUc thirc hin nghiêm tUc, Co hiu qua các van
bàn chi do cUa Dâng, Nba niRic, cUa Tinh Uy, UBND tinh và thj xâ ye cong tác
phông cháy, chua cháy và ciru nan, ciru h.
2. Cong an thj xã CUa Là:
- Dy mnh tuyên tmyn, ph bin kin thUc pháp 1ut v PCCC nhrn nâng
cao thUc, trách nhim, kin thUc cUa ngu?ii dUng d.0 các ca quan, t chU'c, cá
nhân.. .trong vic thrc hin các quy dnh cUa pháp 1ut v côngtác PCCC.
- Tang cuing kim tra, kjp thai phát hin và khãc phiic nh&ng so' ho' thiu
sOt, gop phn loti trü các nguyen nhân và diu kin dn dn cháy, nO. Dông tho'i
xU 1 nghiêm các ca so' không khc phiic các tn ti, vi phm trong cong tác
dam bâo an toàn PCCC theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- To chUc k cam k& dam bâo an toàn PCCC o' các do'n v, co' so' tr9ng
dim v PCCC... Chi do, don dc các cci quan, dan vj r soát. cüng c hoat
dng cUa 1irc luçmg, phuo'ng tin phOng cháy, chtta cháy tai ch. PhM hcip vó'i
DOi Cánh sat CC&CNCH s 2 (PCO7) to chUc thirc tp phu'o'ng an chüa cháy,
ci.'ru n?n, ci'ru h huy dng nhiu hrc luçing, phuo'ng tiên tharn gia.
- Tham mu'u, d xu.t khen thro'ng, dng viên kp thô các t.p th& cá nhan
có thành tIch xut sc trong phong trào toàn dan PCCC; ton vinh cac din hhTh
tiên tiên, guung ngu?Yi tOt, vic tOt trong cOng tác PCCC.
3. PhOng V.n hóa thông tin: Trung tam VHTT&fl' thi xã chCi tn,
vo'i các dan vi lien quan xay dirng các phóng sir, tin, bài tuyér. truyén v pMi hop
hu qua cUa
hOa hon, bin pháp phông cháv,
cha cháy, nâng cao thUc. trách niiiêm cUa ngiRij
dan trong cong tác phông cháy, chia cháy; nhUng din hinh tiCn tin, gu'ong ngixO'j
t&, viêc t&, các videoclip c dông. cãnh báo, hiRing dn v an toàn PCCC.

4. Thu tru&ng các phông, ban, ngânh, dan vj lien quan và chü tjch UBND
các phung t chirc treo bang rOn, khu hiu tuyên truyn v PCCC nhm
hithng 1mg "Ngày toàn dan PCCC 04/10" tii tr si các co quan, dan vj tir ngày
24/9/2020 dn ngày 15/10/2020 (Cóphy lyc n5i dung khau hiçu kern theo,).
Yêu cu Thu trixng các phông, ban, ngành, dan vj lien quan và Chu tch
UBND các phung trin khai thirc hin nghiêm tüc, có hiu qua. Qua trInh thiic
hin nu có kho khän, vucng mac, các phông, ban, ngành, dan vj lien quan, Cliü
tjch UBND các phi.rng báo cáo Länh dto UBND thj xa (Qua DII Cánh st
PCCC&CNCH Cong an thj xã,) d xin kin chi do thirc hint
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MQT sO BANG RON, KHAU HIU
HIJ'NG 1NG NGAY TOAN DAN PCCC 04/10
/UBND ngày /9/2020 cita UBND thj .th Cz'a 114)
(Kern theo Cong van s
1.Toàn dan tIch circ thirc hin t& Lut phông cháy và chüa cháy.
2. Chü dng phông cháy t&, sn sang chüa cháy kjp th?ñ và có hiu qua.
3. Mi ngui dan là mt chin s5 trên mtt trn chông gic hra.
4. Ngi.thi nguii, nhà nhà, ngành ngành tIch circ tham gia các hott dng
hithng 1'rng "Ngày toàn dan phông cháy, chüa cháy 04/10".
5. Nhit lit hithng irng "Ngày toàn dan phông cháy, chüa cháy 04/10".
6. Phông cháy t&, chia cháy giôi là gop phn phiic v11 si,r nghip cong
nghip hóa, hin di hóa dt nrnc.
7. Mi co' quan, t chirc, h gia dInh và cá nhân quy& tam phông cháy t&,
chüa cháy giói.
8. Không d cháy, n xày ra là htnh phüc cüa mci nhà.
9. Thrc hin t& Lut phông cháy, chüa cháy là trách nhim va nghia vi
cüa mi cong dan.
10.Chun bj tot lrc luqng, phiso'ng tin phông cháy và chüa cháy tai ch
là thit thirc bão v tInh mng và tài san cüa chInh mInh.
11. Phông cháy và ch€a cháy là trách nhim và quyn lqi thi& than cüa
mi cc quan, t chCrc, h gia dInh và cá nhân.

