
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 119! cITU NGEIIA VIT NAM 
TH! XA CU'A LO Doe 1p - Tçr do - Hnh phác  

S: /KH-UBND Cu'a Lô, ngày tháng nám 2021 

KE HOACH 
To chfrc tong d9n thirc bI trên dja bàn th1 xã näm 2021 

D chü dng trong cong tác phông chng cháy thng, hn ch mi'rc thp nht 
các v11 cháy rmg và thàm thirc vt ti các khu rrng và nh€tng dim trng cay lâu näm. 
UBND Thi xã ban hành k hoach t chirc tng dpn thirc bI trên dja bàn thj xâ näm 
2021, cii th nhu sau: 

I. MJC DCH, YEU CAU 
1. Miic dIch 
- Nâng cao trách nhiêm, nhn thirc, huy d5ng toàn dan và các ngành tham gia 

phông chng cháy rrng và thàm thirc vt i các khu dan cu trên dja bàn thj xa. 

- Chü dng phông cMng cháy rrng, htn ch dn 1mi'c thp nht nguy Co xay 

ra các viii cháy rirng, thàm thçrc vt. 
2. Yêu cu 
- Lam t& cong tác tuyên truyn d can b, dãng viên, hi viên và nhân dan 

hiu du'qc mic dIch nghia cilia vic phông chng cháy thng, thithng xuyên ting d9n 
thirc bI tai  nhng dim trng cay lâu näm trên dja bàn thj xä. 

- Lam sch thirc bI ti cac khu rmg, cac diem trông cay cua phurng và cac h 
dan trên dja bàn thj xã dam báo khOng d xãy ra cháy trong milia nng nóng. 

- Sau dçt ra quân nay các phuè'ng hang nãrn phái xây dimg k hoach,  phân 
cOng nhim vu, b trI lirc luçing, dung c1i, phuong tin thirc hin ra quân lam sch 
thirc bI trên dja bàn phuè'ng mInh. Trin khai k hoch tri cac t chilrc, doàn th& carl 
b, dáng viên, hi viên và nhân dan. 

II. NQI DUNG 
1. Ni dung cong vic 
Tng don, thu gom thirc bI ti CáC khu rung, các diem trng cay cilia phithng 

và các ho dan trên dia bàn thi xã. 
2. Thoi gian 
- Dçit 1: Ngày 23 tháng 4 näm 2021. 
- Dcit 2: Ngày 21 tháng 5 nàm 2021. 
3. Da diem 
Trên dja bàn cac phithng (giao Ban Chi huy Quân su thi xã, Phông Kinh tê, 

Ht kim lam Vinh - Cü'a lô phôi hcip vii các phing khão sat, 1ira ch9n nhung khu 
vuc, dja dim có nhiu thirc bI nguy Co cháy cao d thng d9n). 
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4. Lirc tirçrng 
- Các phung sir diing lu'c lucrng theo phuong an t chirc diêu dng !çrc lucmg, 

phuong tin chi huy chüa cháy rrng, cháy thãm thirc bI cña các phung dã xây dirng 
(khoáng 100 ngthi) dng thñ huy dng ngui dan gn khu virc tham gia. 

- Lrc lucing h trçl cüa thj xã: Tong s 80 nguñ, trong do: 
+ Ban chi huy quân sir thj xâ: 20 ngi.thi 
+ Cong an thj xã: 10 ngui 
+ Dn biên phông cira khâu Cáng Cira LO-Bn Thüy: 20 ngui 
+ Di cánh sat ccc và CHCN s 2: 20 ngu'i 
+ Htt Kim lam Vinh - Cira Lô: 10 ngu'Oi 
- Giao dông chI Chi buy tru'&ng Ban chi huy quân sr thj xâ phân cong 1irc Iuçng 

nói trén, dng th?yi buy dng các 1irc luqng khác ciing tham gia. 
5. Phirong tin, dçing ci 
+ Dôi vó'i các phiing: 
-Cuaxang: 01 
-Daophát: 20 
-Cào: 50 
- Cáng (gom thirc bI): 30 
-Vtdingkbác: 20 
+ Di vi thi xã: Các don vi tham gia t1r b trI phuong tin và diing cii phii 

hçp. 
6.Xir1thtrcbI 
Sau khi tOng don, thixc bI dugc dua ye khu dt trng d dt (các phuOng phài 

theo dOi không d dam cháy lay lan). 
VI. TO CHTJ'C THçC HIN 
1. UBND các phu'ông 
Lam t& cOng tác tuyên truyn vn dng can b, dàng viên và nhân dan trên da 

bàn trirc tiêp tham gia thçrc hin có hiu qua dng thai phát huy tt hrc luçmg tai  ch6 
nOng c6t cña phi.Rmg nhu dan quân tir v, DBDV, cOng an, Doàn thanh niên, Hi phçi 
nU, Hi Nông dan... 

2. Phông Kinh tê th1 xã 
- Chü trI tham muu cho UBND thj xa xây dmg và trin khai thirc hin k 

hoach. 
- PhM hçp vâi Ban Chi buy quân sir thj xä và các don vj lien quan giám sat 

vic thirc hin k hoch nay. Tng hçxp báo cáo, dánh giá tInh hInh thirc hin cüa các 
don vi. 

3. Ban Chi huy quân sir th xã 
- Tham muu diu dng các 1?c  luçing tham gia h trçY tng d9n thirc bI cüng 

vi các phuèng. 
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- Chi do, tham muu cho các cp iiy chInh quyn cung cp, diêu dng 1irc 1ung 
dan quân, DBDV tham gia thirc hin k hotch và bão darn an toàn. 

- Trirc tip chi dio các dan vj ttng d9n thirc bI dam báo hiu qua 
4. Yêu cu Cong an th! x, Htt Kiêm lam Vinh-Cua Lô; D nghj Di cãnh 

sat ccc vã CHCN si 2, Dn biên phông Cu'a khu Cãng Cüa Lô-Bên Thüy 
B trI 1irc lu'çmg, phtrang tin và dung ci theo s 1ung diu dng tham gia thirc 

hiên k hoach. 
5. Phông Van hóa thông tin, Trung tam VHTT và Truyn thông thj xã 
- Tang cung cong tác tuyên truyn v phOng cháy, chüa cháy rltng; kjp thai 

dua thông tin v cânh báo và di,r báo cháy rirng. 
- Xây dirng phóng sr, bài vit d tuyên truyn cho nhân dan trong cong tác 

phông, cMng cháy rirng. Tuyên truyn v mvc  dIch, nghia cña chiên djch ra quân 
tng d9n thirc bI trên dja bàn thj xã. 

6. Be ngh Uy ban mt trn T quc và các to chñ'c chInh trl  xã hi th1 xã 
Dy mnh cong tác tuyên truyn PCCC, nâng cao thüc chip hành các quy djnh 

an toàn v PCCC; Vn dng các hi viên, doàn viên và toàn th nhân dan tIch crc tham 
gia. 

Trên day là kê hoch t chirc tng d9n th1rc bI trén dja bàn thj xã näm 2021. 
UBND Thj xã yêu cu UBND các phuèng, các don vj lien quan nghiêrn ti1c triên khai 
thirc hiên./.  ,Q 

Noi nI,mn: 
- TT Thi ui', TT HDND (b/c); 
- ChU tjch, các PCT UBND thj xä (b/c); 
- Các d/c UVTV Thi tiy (b/c); 
- Các phông, ban, ngành, don vj lien quan; 
- Dáng ñy, UBND các phu6ng; 
- Luu VT, KT.

,
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
P110 CHU T!CH 

     

 

VO Van Hñng 
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