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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - H,nh phuic

So:675 /UBND - VHTT

Cica Ló, ngày18 tháng 5 nàm 2021

V/v tang cuôig cong tác phOng chng cháy,
chCra cháy tai các di tIch trong miia näng nóng

KInh gi1i:
- Cong an thj xA Cira Là;
- Phàng Van boa và Thông tin;
- Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông;
- U ban nhân dan các phu'cng và Ban quân 1 các di tIch,

Thirc hin Cong van s 165/BQLDT.TB ngày 11/5/202 1 cüa Ban quàn 1 di
tIch tinh Ngh An v vic tang cu'àng cong tác phOng cháy, chUa cháy ti các di
tIch trong ma nng nóng. D chü dng thirc hin có hiu qua cong tác phàng
chng cháy, chüa cháy, darn bào an toàn cho các di tIch trên dja bàn thj xä Cira Là.
Ui ban nhân dan th xà Cüa Là yêu cu Cong an th xä, UBND các phuà'ng, Ban
quàn 1 cãc di tIch; Trung tarn Van hóa, Th thao và Truyn thông thirc hin mt
s ni dung sau day:
1. Cong an thj xä:
PhM hçip vâi Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông thj xä tO chirc
kim tra các thit bi thit yu dam bão cOng tác PCCC ti ch, huóng dn nghip
vu, phung an v cOng tác phàng cháy, chüa cháy cho các thành viên Ban quân 1
các di tIch d chü dng irng phó
i khi Co sir c xy ra.
2. PhOng Van hóa và Thông tin: Chi dto Trung tam VHTT&TT tang cung
cOng tác tuyên truyn, nâng cao ' thirc cüa ngui dan, các cp chInh quyn, khách
tharn quan trong cong tác phOng cháy, chüa cháy.
Chü tn phi vói Cong an thj xã t chirc kim tra cOng tác phàng cháy, cha
cháy ti các di tjch.
3. Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông:
- Tang cuO'ng cOng tác tuyên truyn, ph bin kin thüc pháp 1ut và k' nang
phàng cháy, chüa cháy d nâng cao thiic trách nhim v phàng cháy, chU'a cháy
cho nhân dan và du khách. Vit tin bài, phOng sir d tuyên truyn trên cng thông
tin din ttr và h thng truyn thanh.
- Phi hçp vói Cong an thi xà t chüc kirn tra, hung dn nghip vii và
phuó'ng an phOng cháy, chüa cháy tti các di tIch d chü dng 1rng phó xU' 1 khi có
su cO xây ra.

4. UBND các phu'?ng và Ban quân 1,2 di tIch:
- Chi dto dài truyn thanh tang cuàng cong tác tuyên truyên, nâng cao
thüc cüa nguäi dan, cac cp chInh quyn, các t quán 1, cá nhân duqc giao trOng
coi, bâo v di tIch và cüng nhu' khách tham quan trong vic phàng chng cháy,
chüa cháy.
- Tang cung cong tác phàng chng cháy, chü'a cháy nhm dam báo tuyt
di an toàn cho di tIch, các tài lieu và hin vt dang du'gc lu'u giü ti di tIch.
- Phân công, ct c1r ngiRñ Iuân phiên tiic trirc ti di tIch và d.t bin cãnh báo
các khu virc có nguy c xy ra cháy nO cao.
- Xây dixng các phuang an, trang thit bj darn bão irng phO kjp thOi trong
tru?iing hçip cháy, n và phu'ong an cüu n1n, ciru h tti các di tIch.
Nhn du'cic COng van nay yêu câu Cong an thj xa, UBND các phiRmg và
Ban quàn 1 các di tich, Trung tam VHTT&TT th chi.'rc trin khai thçrc hin nghiêm
ttic./.
No'! n/ian:
- Nhu' trên;
- S& VHTT;
- Ban quán 1 di tIch tinh Ngh An;
- TT Thj Uy, TT HDND;
- Chi tjch, các PCT UBND thi xä;
- Các phèng, ban, don vj lien quan;
- Lu'u VT, VH.4(
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