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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHIT NGHIA VIT NAM 
THI XA CTXA LO Dc 1p - Ty do - Hnh phüc 

So: /KH-UBND Ct'a Ló, ngày 08 tháng 9 nàm 2020 

KE HOACH 
Trin khai th,rc hin Quyét dlnh  so 630/QD-TTg ngãy 11/5/2020 

cüa Thu tu'ó'ng Chinh phü ban hành Ké hoich thij'c hin Nghj quyêt 
cua Quc hi v tip tçic hoàn thin, Hang cao hiu hrc, hiu qua 

thuc hiên chInh sách, pháp luât ye phông cháy, chila chãy. 

Thirc hin Quyt dnh s 630/QD-TTg ngày 11/5/2020 ca Thu tuóng 
ChInh phü, can cir Kê hoch so 472/KI-1-UBND ngày 2 1/8/2020 cüa UBND tInh 
Ngh An v vic trin khai thrc hin Quyêt djnh s 630/QD-TTg ngày 
11/5/2020 cüa Thu tinng ChInh phü ban hành Kê hoch thirc hin Nghj quyêt 
cüa Quc hi v tip tiic hoàn thin, nâng cao hiu lirc, hiu qua thirc hin chInh 
sách, pháp 1ut ye phông cháy, chQa cháy (sau day vit tat là Quyt djnh so 
630/QD-TTg; IK hoch so 472/KH-UBND); Uy ban nhân dan thj xä Cüa Lô 
ban hành Ké hoach triên khai thuc hiên nhu sau: 

!. MUC  JMCH, YEU CAU 
1. Muc dIch 
- TO chirc triên khai thirc hin nghiêm t1ic, có hiu qua Nghj quyt so 

99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 cüa Quc hi ye tip t1ic hoàn thin, nâng cao 
hiu lu'c, hiêu qua thçrc hin chInh sách, pháp lut v phông cháy và chQ'a cháy 
(viêt tat là Nghj quyêt s 99/2019/QH14), Quyêt djnh s 630/QD-TTg cüa Thu 
tu'ing ChInh phü và Kê hoch s 472/KH-UBND cüa UBND tinh. 

- Tp trung khäc phic nhttng hn ch, bt cp trong cong tác phOng cháy, 
chü'a cháy giai dotn 2014-2018 cIa ducic Doàn Giám sat cia Quc hi nêu tti 
Báo cáo s 41/BC-DGS ngày 17/10/2019 ye kêt qua giám sat "Vic thirc hin 
chInh sách pháp 1ut ye phông cháy, chQa cháy giai don 2014-2018". 

2. Yêu câu 
- Các nhim vi dugc giao ti Quyêt djnh so 630/QD-TTg cüa Thi twrng 

ChInh phü, nhim vii ti Kê hoch 472/KH-UBND cüa UBND tinh phái du'çc 
thirc hin theo dung tiên d d ra. Trithng các phông, ban, ngành, Chü tjch 
UBND các phu'Ong phãi thung xuyên huâng dn, kiêm tra và giárn sat vic tO 
chiirc thuc hiên kê hoach nay. 

- Xác djnh rô nhim v, giâi pháp, phân cong trách nhiêm ci the và co 
chê phôi hçip gitia các Co quan, don v; d cao tInh chü dng cüa các co' quan, 
dan vj trong thrc hin cong tác phông cháy, cha cháy Va ciru ntn, cuu h; bâo 
darn tp trung, thông nhât, phOi hçp chat che trong trin khai thixc hin, không 
dC bj dng bat ngô; kjp thi huO'ng dn và tháo gO' nhting khó khãn, vuâng mic, 
phát sinh, bào dam tInh kha thi, hiu qua trong qua trInh thixc hin. 
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II. NOI DUNG, NHIIM V1J TRIEN KHAI THçC HhIN 
1. Cong tác tham mu'u, xãy drng ban hành van ban chi dio ye cong 

tc phông cháy, chfl'a cháy vã cñu nn, cñ'u h 

- Tiêp tçic quán trit và thirc hin nghiêm t1tc các chü truclng, thràng Iôi 
cüa Dáng, chinh sách, pháp lut cüa Nba nuâc và các van bàn chi dto cong tác 
phOng cháy, chita cháy và ctru nin, ctru h, tr9ng tam là: Lut PhOng cháy, chü'a 
cháy; Chi thj so 47-CT/TW ngày 25/6/20 15 cüa Ban BI thu Trung umg Dâng ye 
tang cu'ng sir lãnh do cüa Dàng di vi cong tác phông cháy, chQ'a cháy; Nghj 
quyêt so 99/2019/QH14 ctia Quc hi v tiêp tiic hoàn thin, nâng cao hiu 1irc, 
hiu qua thirc hin chInh sách, pháp lut ye phông cháy, chQ'a cháy; Quyet djnh 
sO 630/QD-TTg ngày 11/5/2020 cüa Thu tuó'ng ChInh phü ban hành K hotch 
thc hin Nghj quy& cüa Quc hi v tip tijc hoàn thin, nâng cao hiu !u'c, 
hiu qua thirc hin chInh sách, pháp 1ut v phông cháy, chra cháy; Chi thj sO 
28-CT/lU ngày 17/3/2015 cüa Ban Thu?mg vi.i Tinh üy v vic tang cuOng s1r 
lãnh dao cüa các cp üy Dàng di vâi cong tác phông cháy, chfla cháy và cru 
nan, ciru h trên dja bàn tinh Ngh An. 

- Tp trung rà soát, nghiên ctru, kin nghj, d xut sira di, bô sung Lut 
PhOng cháy, chita cháy, các quy djnh cüa pháp lut và các tiêu chuân, quy chun k 
thut có lien quan dn phông cháy, chQ'a cháy (thirc hin tü nàrn 2020 Va các nãm 
tip theo). 

- Rà soát các co s, cOng trInh, phuong tin giao thông có tInh chat dtc 
thñ cña dja phuong d d xut, tham mu'u UBND tinh xây dirng tiêu chuân, quy 
chun k thut dia phuong v báo dam an toàn phông cháy, chüa cháy di vó'i 
các !oui hInh, dôi tuçYng dc th nhung chua có tiêu chuân, quy chuân ye bao 
darn an toàn phông cháy, cha cháy (hoàn thành trong näm 2022). 

2. Nãng cao hiu qua cong tác tuyên truyên, phô biên kiên thtrc, gio 
dic pháp 1ut ye phông cháy, chIi'a cháy và cui'u nan, cü'u hE 

- Dày mmnh cOng tác tuyên truyn, ph bin pháp lut, kiên thrc ye 
phông cháy, chilta cháy cho mpi thng 1p  nhân dan; dOi rni ni dung, hInh 
thuc, biên pháp, phuong pháp tuyên truyên nhäm nâng cao hon nua nhn thuc 
pháp lut, kin thtrc, k5 nãng v phông cháy, chra cháy (thrc hin tu nãrn 
2020 và các nàm tiêp theo). 

- Chi dao co quan báo chI, truyên truyn t?i  dja phuog tang cuOng xãy 
dirng tin, bài, phóng sr, hu'Ong dn các bin pháp phông cháy, chQ'a cháy và 
thoát nan khi có sir c cháy, n xày ra. Chi do nghiên cñ'u, xây drng yà trin 
khai chu'ang trInh, tài 1iu bi duOng kin thüc, k' nãng v phOng cháy, chUa 
cháy phà hpp vi t1mg cap h9c, bc hpc; thông qua các ho?t dng ngoâi giO len 
lop, hot dng trái nghirn trong các co sO' giáo diic trên da bàn (thirc hin tr 
nãm 2020 và các nãm tiêp theo). 

3. Tp trung xây dirng phong trào toàn thIn phông cháy, chfl'a chãy và 
cüu nn, ciru hEI 
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- Phôi hçp trin khai thirc hin "thI diem giao nhirn vii phông cháy, cha 
cháy cho 1irc lu'çmg bão v dan ph, içrc 1uçng lam nhirn vii bào dam an ninh, 
trt ti.r a ca so" khi cô yêu cu (bit du trong Qu I nàm 2021). 

- Xây dirng phong trào toàn dan phông cháy, chüa cháy và ctru nan, co'u 
h sâu ring, vói phuang châm "4 tii chó ", nông cot là lirc luçing dan phOng, 1irc 
1u'ng phông cháy, chüa cháy co so' và lirc hrçing phông cháy, chta cháy chuyên 
ngành (thrc hin tr näm 2020 và các nãm tiêp theo). 

- Chi do tin hành tang cuo'ng cOng tác phi hçip gita các co quan, don 
vi trong cong tác chi huy, hip dng, báo dam thng nht, chat ch khi xo' 1 các 
vu cháy, n, sir cô, tai nin, nht là các vi vic phâi huy dng nhiu içrc lugng, 
phuo'ng tin tham gia (hoàn thin trong Qu IV näm 2020). 

- Xây dirng, nhân rng các din hInh tiên tin theo huo'ng tir phOng, tçr 
quan v an toàn phông cháy, chta cháy tti ciim dan cu, ciim doanh nghip; giãi 
quyt ch d, chInh sách kp tho'i, thOa dáng di vo'i ngu'o'i bj thuang, hi sinh 
hoäc thiêt hai ye tài san khi tham gia chQa cháy, thu nin, thu h; kjp tho'i dng 
viên, kkien thuàng tp the, cá nhân có thành tIch trong cOng tác phOng cháy, 
cha cháy và ciru n?n,  ciru h. Chi do vn dng, khuyn khIch ngu'o'i dan tInh 
nguyen tham gia cOng tác phOng cháy, cha cháy và thu n.n, thu h. 

- Kin toàn Ban chi do phOng cháy, chtta cháy và ciru nan, thu h thj xã 
và các phuo'ng dam bâo phü hçp vo'i yêu câu thirc t. 

4. Xây durng chin ltrQ'c, ké hoch, phu'o'ng an phông cháy, chii'a cháy 
Khi xem xét quy hoch phát trin kinh t - xä hi cüa dja phuo'ng phái 

xern xét to'i quy hotch h tang phông cháy, chUa cháy; t chii'c rà soát, diêu 
chinh, bô sung quy hoch, ké hoch phát triên kinh te - xA hôi d ban hành dé 
báo darn yêu cu ye phông cháy, chUa cháy (thrc hin ti.r näm 2020 và các nam 
tiêp theo). 

5. Nng cao hiu qua cong tác thanh tra, kiêm tra ye phông cháy, 
chfi'a cháy 

- Tang cuo'ng cOng tác kim tra, giám sat chat che hot dng du tu, thi 
cOng các cOng trInh xây drng tii dja phucmg; kiêm tra, kim soát chat che hO 
thit k và cp phép xây dirng; huo'ng dn cho' dâu tu thirc hin dung quy djnh 
cüa pháp lut v xây drng và phông cháy, chQa cháy; chi do tang cuo'ng phOi 
hçp giü'a các co quan cho'c näng trong cOng tác thm dinh, nghim thu cOng 
trInh xây drng, cp phép xây dirng, cp phép hot dng g.n vo'i cOng tác thârn 
duyt thit k, nghim thu ye phOng cháy, cho'a cháy; kjp tho'i phát hin sai 
phtm trong quãn l du tu xây dçrng cOng trInh (thirc hin to' nãrn 2020 và các 
nãrn tip theo). 

- Thixc hin nghiêm t1ic ch d thanh tra, kim tra theo quy djnh cüa pháp 
Iuât, kiên quy& xo' l các truo'ng hçTp yi phm, sai phtm; có bin pháp dOn dOc, 
yêu cu khc phiic so ho', thiu sot y  phông cháy, chüa cháy yà an toàn trong so' 
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ding din; lam rô trách nhim ngui diIrng du co quan, t chü'c, c0 so' vi phtm, 
sai phirn và nhu'ng ngu'ñ có lien quan; tang cumg huóng dn ngu'O di'ng dâu 
co' quan, to chirc, Co s&, h gia dInh, chü rung, ch phu'ong tin giao thông t1r 
kiêrn tra an toân phông cháy, chüa cháy và an toàn trong sü' dung din trong 
phrn vi quán l cüa mInh (thirc hin tur nãrn 2020 và các nàm tiêp theo). 

- Cong khai các dir an, cOng trInh vi phim quy djnh v phông cháy, chü'a 
cháy trên phuong tin thông tin di ching d các Co quan, t chrc và ngu'O'i dan 
cüng tham gia giám sat (thirc hin tr näm 2020 và các näm tiêp theo). 

6. Bão dam ngãn sách nhà ntro'c cho hoit dng phông cháy, ch&a cháy 

- Thrc hin nghiêm tc Nghj quyêt sO 55/2016/NQ-HDND quy djnh rnrc 
h trçY thu'ng xuyên cho chñ'c danh Di trnng, Di phó Di dan phông và trang 
bj, phu'ong tin phông cháy, chüa cháy cho Di dan phông trên dja bàn thj xã 
trong giai doin tip theo. 

- Xây dçmg, ban hành k hoch dAu tu cOng trung hn và hang nãm c!io 
các dir an phiic vii hot dng phOng cháy, cha cháy dáp img yêu cu cOng tác 
báo dam an toàn phOng cháy, chüa cháy, ciru nin, ciru h trên dja bàn. 

- Hu'óng dn các co' quan, to chà'c, co' sr quàn 1 trirc tiêp d5i phOng cháy, 
chfta cháy co' sO', chuyên ngành thçrc hin muc h trg thu'rng xuyên cho di 
tru'O'ng, d5i phó các di nay. HuO'ng dn vic du tu, mua s.m thiêt bj bâo h, 
phu'o'ng tin chtta cháy cho 1irc luçmg phông cháy, chüa cháy ti ch theo quy 
djnh cüa Lut phông cháy, chüa cháy; phân dâu den nãm 2025, báo dam dO 
phuong tin cho hrc lu'çing phông cháy, chQ'a cháy ti cM hoit dng hiu qua, 
chit lu'cng (thrc hin tr nãrn 2020 và các näm tip theo). 

7. lJây mnh xã hi hóa cong tác phông cháy, chfra cháy 

Co chInh sách khuyn khIch các t chuc, cá nhân tham gia xây di'ng phàt 
trin h t,ng k' thut phOng cháy, chtta cháy. Chi do thi.rc hin nghiCm quy 
djnh cOa pháp lut v báo hiêm cháy, nO bat buc (thirc hin tu nàrn 2020 Va các 
nãm tiêp theo). 

III. PHAN CONG NHIM VJ 

1. Cong an thj xã 

a) Thirc hin tot vai trO cüa co quan thu'O'ng trirc, tham rnu'u giOp UBND 
thj xa t chirc thirc hin nghiêm tiic các chü truong, du'O'ng lOi cOa Dáng, chInh 
sàch, pháp luât cOa Nhà nuâc và B COng an, các van bàn chi dao cOa UBND 
tinh v cOng tác phông cháy, chUa chày và ciru nan, cru h trên dja bàn thi xã; 
theo dOi, dOn dc các phOng, ban, ngành trong vic trin khai thirc hin chi do 
cOa UBNI) thj xã ye cOng tác phOng cháy, chüa cháy và cü'u nan, ciiru ho. 

ChO trI, phOi hçip các phông, ban, ngành dê tham mini UBND thj xã kiên 
toàn Ban Chi dao PCCC&CNCH thi xã. 

b) TOng hçp càc khO khãn, vuO'ng mc, b,t c,p trong qua trInh thijc tin 
cOng tàc d nghién cuu, kiên nghj, dê xuât sua dOi, bO sung Lut PhOng cháy, 
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chira cháy, các quy djnh cüa pháp 1ut và các tiêu chuân, quy chuân k thut có 
lien quan den phông cháy, chüa cháy báo dam sat hçp vâi tInh hInh thirc tin. 

c) Thu'ing xuyên t chirc các hot dng tuyên truyên, phô biên giáo diic 
pháp 1ut v phông cháy, chü'a cháy; huó'ng dn k nàng thoát nan, sü' dung cac 
phuong tin, thit bj chcra cháy ban du; phát hânh crn nang, t roi phô bin kin 
thrc bâo darn an toàn phông cháy, chUa cháy ti các h gia dInh, ngu'ô lao dng. 

Phôi hp tharn rnu'u biêu duong nguii tot, vic tot trong cong tác phOng 
cháy, chQa cháy và ct'ru nan, cü'u ho. 

d) Tharn mixu giüp UBND thj xã triên khai thirc hin "ThI diem giao rnt 
sO nhiêm vu phông cháy, chcra cháy cho lirc lugng bào v dan phO, hrc lup'ng 
lam nhiêrn vu bão dam an ninh, trt tu co sO" khi có yêu cu. 

d) Thirc hin CO hiu qua Cong tác quân l nhà nuOc v phông cháy, chia 
cháy và cü'u nan, ciru h trên dja bàn thj xä; tang cu'ng diêu tra co bàn, rà soát, 
nim chic tInh hInh, dja bàn lien quan dn cOng tác: Phi hpp các phOng, ban, 
ngành, UBND các phuOng tang cuOng thanh tra, kiêrn tra an toàn phOng chãy, 
chü'a cháy và ciru nan, ciru h các co sO thuc din phân cp quàn l' theo chuyCn 
ngânh, chuyên d. Kjp thOi phát hiên, lam rO trách nhiêrn cüa các Co quan, to 
chOc, cá nhân và xO 1 nghiêm các hânh vi vi pharn, kiên quyêt tarn dInh chi, 
dInh chi hoit dng dôi vth co sO không bâo dam an toàn phông cháy, chü'a cháy 
theo quy dnh cia pháp 1ut. Dông thi, tang cuOng huOng dan, chi dao tçr kiCrn 
tra cOng tác phOng cháy, chtra cháy ti các co quan, doanh nghip, co s dê chü 
clng trong cOng tác phông ngira. 

e) Nâng cao cht Iucmg cong tác dào tto, huân 1uyn, bôi duOng nghip 
vy phOng cháy, chUa cháy vâ cüu nan, ctru h cho lirc 1u'cng phOng cháy, và các 
dOi tuong khác theo quy djnh. Tang cuOng tp huân, bôi duO'ng nghip vii cho 
Ii.ic Iixçng dan phông, bâo ye dan ph& dan quân tir v, phông cháy, chtia cháy co 
sO, chuyên ngành. 

2. Ban Clii huy Quãn su' thj xã, Don Biên phOng cü'a khãu Cang Cü'a 
LO-Bên Tliüy, Hal di II Biên phOng 

- Phi hop vO'i Cong an thj xä và các don vj lien quan thrc hin tOt cOng 
tic tuyen truyn ye phông cháy, chüa cháy; trin khai các phuD'ng an báo darn 
an toàn phOng cháy, chQ'a cháy và COU nan, cOu h ti don vj. 

- Thrc hin có hiu qua Nghj djnh s 03/2019/ND-CP ngây 05/9/2019 
cOa ChInh phü v phôi hcip giu'a B COng an vâ B Quc phOng trong thirc 
hitn nhim vv bào v an ninh quc gia, bão dam TTATXH, dâu tranh phOng 
chOng ti phtm và thirc hin nhim vii quôc phông; huy dng 1irc lu'png, 
phuong tiên, phi hop chUa cháy và cOu nan, cüu h khi có yCu câu. 

3. Thanli tra thi xã 
Tang cu'ng cong tác quàn 1' nba nuOc ye hot dng thanh tra, trong do 

có thanh tra vic thirc hin chInh sách, pháp 1ut lien quan den hott dng 
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phdng cháy, chQ'a cháy theo chirc näng, nhim vi du'gc giao. 

4.PhôngTirpháp 

Phôi hçp Cong an thj xã rà soát các co' so', cong trInh, phu'o'ng tin giao 
thông có tInh chat dc thñ cüa dja phuong d tham mu'u UBND thj xã dê xuât 
UBND tinh xây dirng tiêu chuân, quy chuân k thut dja phuo'ng ye báo darn an 
toàn phôngcháy, chü'a cháy di vo'i các 1oii hInh, di tu'cing dc thiii nhung chu'a 
có tiêu chuân, quy chuân v bão dam an toàn phông cháy, chü'a cháy (Nhu' 1oi 
hInh tàu thuyên dánh cá biên..). 

5. PhOng Quãn I do thj 
a) Phôi hç'p COng an th xa, tham mu'u UBND thj xà ban hành các van hn 

chi dao  tang cu'o'ng cOng tác quàn 1' nhà nuo'c v phông cháy, chü'a cháy trorig 
linh vrc xây di.rng. 

b) Tang ci.ro'ng cOng tác quãn 1 nhà nuo'c trong hoat dng xây dirng, phi 
hgp vo'i Cong an tinh trong cong tác thâm djnh, nghim thu cOng trInh xây di'ig 
gn vó'i thm duyt, nghim thu ye phOng cháy, chta cháy; khOng cp phép xiy 
dixng déi vo'i các cong trInh yêu câu phãi thm duyt PCCC khi chu'a du'ç'c thârn 
duyt PCCC Va không chap thun kêt qua nghim thu cüa chfi du tu' dOi vó'i cac 
cOng trInh yêu câu nghim thu PCCC khi chua dirçyc nghim thu. 

Trong qua trInh thanh tra, kiêm tra các cOng trInh xây dirng, nu phát hin 
cOng tác phông cháy, chü'a cháy chua dáp irng yêu cu theo quy dnh phai CC 

nghj chü dâu tu tO chirc khäc phiic ngay; tru'O'ng hc'p cn thiêt, thông tin cho 
Cong an thj xã dê phôi hgp x1r 1, giãi quyêt. 

d) Trong qua trInh 1p dir an quy hoach, cái tao  các kEu dan cu', khu do 
thj, khu tiêu thu cOng nghip, lang nghê... can chii trpng den vic quy hoach, cai 
tao dng b ye giao thông, cap din, nu'o'c, phông cháy, chüa cháy, thông tin lien 

lac... 

6. Phông Kinh t, Ht Kiêm lam Vinh - Cü'a Là 

- Tharn mu'u UBND th xã ban hành kjp tho'i các van bàn chi dao  trién 
khai thirc hin cong tác phông cháy, chtta cháy rrng trén dja bàn, kp thO'i phát 
hiên, phôi hop tO chrc chüa cháy rirng hiu qua, khOng dê xãy ra cháy lan, chy 
I o'n. 

- Tang cuo'ng kim tra, phát hin, huó'ng din, dOn dc kh.c phçic nhü'ng tOn 
tai thiu sot trong cOng tác phOng cháy và chita cháy rrng cüa các phu'O'ng, clii 
nimg trên dja bàn; phôi hop các co quan ch(rc nãng trong diu tra xü' l các vi 
cháy rñ'ng, quan 1 ch.t chë dien  tIch dat rirng sau khi bj cháy. 

- PhOng Kinh tê tang cu'o'ng cOng tác quân 1 nhà nuo'c, phi hop COng an 
thj xã d tuyên truyn, huó'ng dn nguo'i dan si.r diing an toàn các chat, hang nguy 
him v cháy n. KhOng cp giy phép kinh doanh di vo'i các co' sO' chu'a darn 
bao diu kin an toàn ye phông cháy và chüa cháy. 
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7. Phông Tài chInh - Kê ho,ch 

Phôi hap các phông, ban, ngành lien quan tharn rnuu UBND thj xã kê 
hotch du tu' cong trung hn và hang nám cho các d an phic v hott dng 
phông cháy, cha cháy dáp üng yêu cu cong tác bâo darn an toàn phông cháy, 
cha cháy, ciru nan, ciru h trén dja bàn. 

Can c1r khá näng can dOi ngân sách dja phtrang dê tharn rnuu UBND thj 
xã h trY hang närn v kinh phi hot dng, tuyên truyên, phô bin pháp 1ut phiic 
vii cOng tác phông cháy, chUa cháy và thu n?n,  ciru h. H trçY kinh phi hot 
dng cüa Ban Chi do PCCC&CNCH bão darn cong tác phông cháy, chU'a cháy 
theo phân cp quãn l ngân sách. 

8. Phông Van hóa và Thông tin, TT VHTT vã TT 
Tang cu'ng phi hqp vâi các dan vj lien quan phát song các chu'ang trInh 

rnói có ni dung da dng, phong phñ lien quan dn cOng tác phông cháy, chQa 
cháy và ci.ru nan, ciru h, nhu: kjp thi ghi nhn, dua tin nhüng guang diên hInh 
tiCn tin, nhü'ng mO hInh tiêu biu, kinh nghim hay trong cOng tác phOng cháy, 
chUa cháy; cánh báo nhfrng nguy ca gay cháy, n trong các djp cao diem v cháy, 
nO và hthng dn cách tir phông ngiira ti các khu virc d xáy ra cháy n nhu' kho 
xãng dâu, ca s san xuât, san chit, kinh doanh khI dâu rnó hóa lOng,... MO 
chuyên trang, chuyên miic tuyên truyn thuing xuyen ye cOng tác phOng cháy, 
chQa cháy và ciru nin, cru h trên song phát thanh, truyn hinh. 

9. Phông Lao dçIng Thu'o'ng binh và Xã hEi 

Tharn rnuu hithng dn giái quyt ch d, chinh sách kjp thii dôi vO'i ngthi 
b thuo'ng, bj chêt khi tharn gia cha cháy, thu nan, thu h. 

10. Be nghj Bi Cãnh sat Chii'a cháy và Cü'u nn Cñ'u ho s 2 

LuOn duy trI nghiêm tiic ch d thu'ng trirc chin dâu 24/24 gi và trang 
bi dày dü phu'ang tin, thit b cn thit, dam bão sn sang thirc hin tot cOng 
tác chta cháy và ctru nin, ciru h khi có cháy, n xáy ra trên dja bàn. 

11. Be nghj Uy ban Mt trn To quôc thi xã Va các doàn the chInh trl 
- xä hEui 

a) Xây dirng phong trào toàn dan phOng cháy, chü'a cháy và cOu nn, thu 
ho sâu rng, vâi phu'ang châm "4 tai cM", nOng ct là hic lung dan phOng, 
ly'c lu'çrng phông cháy, chtta cháy ca si và li:rc lucrng phOng cháy, chQa cháy 
chuyCn ngành. 

b) Xây dirng, nhân rng cáo din hinh tien tiên theo hu'ó'ng tr phOng, tir 
quán ye an toàn phông cháy, chira cháy ti cim dan cu, ciirn doanh nghip. Chi 
do vin dng, khuyên khich nguO'i dan tInh nguyen tharn gia cOng tác phOng 
cháy, chü'a cháy và thu nan, thu h. 

c) Phi hp vOi các co' quan chtrc nàng tang cu'ing giárn sat vic thirc hin 
cáo quy dlnh  cüa pháp lut ye phOng cháy, chü'a cháy; bieu du'o'ng, khen ththng 
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kp thô'i các tp th, cá nhân có thành tIch trong cong tác phông cháy, chüa cháy 
và ciru nan, ciru ho. 

12. Các phông, ban, ngành lien quan 

a) Trong phrn vi chirc nãng, nhim viii tang curng chi dio t chüc tuyên 
truy&n, giáo dc pháp 1ut, htróg dn các kin thirc v phông cháy, chüa cháy 
và ctiru nan, ciru h; tIch circ tham gia cong tác phông cháy, chUa cháy và citu 
nan, cru h. Tiêp tc t chc thirc hin nghiêm tCic chi dao  cüa UBND th xã ye 
cOng tác phông cháy, chQ'a cháy và ciru nan, cru h trên dja bàn thj xà. 

b) Tip t1ic cüng c, kin toàn 1irc luçrng phOng cháy, chü'a cháy co sO'; xây 
drng 1rc luqng nay dáp üig cho cOng tác phông cháy, chtra cháy và CUU nan, C 

h theo phuong châm "4 tçii chó". 

13. Uy ban nhân dan các phffô'ng 

Tang cu'è'ng cong tác tuyên truyn, phô bin giáo diic pháp 1ut ye phOng 
cháy, chQa cháy; huóng dn k nãng thoát nan..  trên h thng Dài truyên thaiih 
phung. 

Phôi hçp CaC phOng, ban, ngành trin khai thirc hin cOng tác phOng chiy, 
chüa cháy Va ciru CJJU h trong phm vi quàn 1 cüa mInh. 

III. TO CH1C TH!JC HIN 

1. Các phông, ban, ngành, UBND các phu?ing can cñ' vào chii'c näng, 
nhiini vi du'çic giao và ni dung Kê hoach nay xây dirng kê hoach và to chrc 
trin khai thrc hin. Djnh kS'  hang näm báo cáo UBND thi xã (qua COng an ihl 
xã) tru'ó'c ngày 20/8 hang nám d tng hgp, báo cáo cap trên theo quy djnh. 

2. Giao Cong an thi xã theo. döi, hung din, don dc, kiêrn tra các phOng, 
ban, ngành và UBND CáC phu'è'ng trong vic triên khai thirc hin ké hoach; tOng 
hçip tharn rnu'u UBND thj xâ báo cáo HDND, $ND tCông an tinh, Tlij Ov, 
Hi dng nhân dan thj xã theo quy djnh 

ATo'i n/ian: 

- Van phOng UBND tinh; 
- Thu'mg trrc Thj iy; 
- Thuô'ng trrc HDND tlil xâ; 
- Chil tich,  các PCT UBND thj xã; 
- Các phôiig, ban, ngành, doàn th& 
- UBND các phu'mg; 
- Luii: VT.4 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 

 

Vö Van Hung 
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