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Ca Lô, ngày12 tháng 7 närn 2021

KE HOACH
Thy'c hin giai do.n 2 dqt cao diem tuyên truyên, kiêm tra cong tác PCCC
dôi vol khu dan cir, h gia dInh, nhà 0. kêt hop san xuat, kinh doanh
trên ctja th1 xã Cfra Lô
Thirc hin Cong din s 13/CD-UBND ngày 19/4/2021 cüa UBND tinh
ye tang ci.rO'ng các bin pháp bão dam an toàn PCCC trong rruia nãng nóng trCn
dja bàn tinh Ngh An; Cong van so 239-CV/ThU ngày 01/7/2021 cüa Thj üy
Cü'a Lô v vic tang cuO'ng cong tác phông cháy chüa cháy, K hoich s
230/KH-CAT-PCO7-PV01 ngày 02/07/202 1 cüa Cong an tinh Ngh An ye t1c
hin giai dotn 2 dçt cao dim tuyên truyn, kim tra cOng tác PCCC dôi vol khu
dan cu, ho gia dInh, nhà kt hap san xut, kinh doanh trên dja bàn tinh Ngh
An. D tip tuc trin khai thirc hin Kê hoch so 78/KH-UBND ngày 11/5/2021
cOa UBND thj xã dt kt qua cao, UBND thj xã Cra Lô xây dirng Ké hoch thy'c
hiên giai don 2 dçt cao dim tuyên truyn, kim tra cong tác PCCC dôi vâi khu dan
cu, ho gia dInh, nhà kt hap san xut, kinh doanh trên dja thj xâ Ci.ra Lô nhu sau:
I. MUC IMCH, YEU CAU
1. Muc dIch
- Tuyên truyn, ph bin sâu rng và trirc tiêp kin thirc pháp 1ut ye
PCCC dn chü h gia dInh và ngui dan sinh sng, lam vic ti khu dan Cu.
nhäm nâng cao nhn thi.rc, 2 thirc chip hành quy djnh v PCCC, kS2 nãng thoãt
nan, sir ditng phuang tin chU'a cháy dê kjp thii xir 1 các tInh hung cháy, no
khi rnâi phát sinh.
- Kim tra, phát hin và hithng dn duy trI các diu kin bào darn an toàn
PCCC di vâi nba & h gia dInh, nhà & kt hap san xut, kinh doanh trên dja
bàn; x& 1,2 nghiêm các hành vi vi phm v PCCC theo quy djnh.
- Ip trung buy dng 1irc luçing t chirc thirc hin cOng tác tuyên truyên,
ldm tra cOng tác PCCC di v&i 100% nba ô h gia dlnh, nba dê & kêt hap san
xuãt, kinh doanh trén dja bàn thi xã, phân du hoàn thành tru'&c ngày 25/9/202 1.
2. Yêu câu
- Cong tác tuyên truyn phái da dng v hInh thiirc, ni dung cn rO rang,
d hiëu và truyn dt thông tin trirc tip dn nguii dan. Cong tác kiêrn tra, xü 1
vi phtm v PCCC phài báo dam khách quan, toàn diên, tuân thu các quy djnh
cüa pháp 1ut v PCCC.
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- Ni dung huó'ng dn các diêu kin bào dam an toàn ye PCCC phái ci
th& phii hçp, sat vi thirc t trên Co s các quy djnh cüa tiéu chuãn, quy chuân
k thuât ye pccc.
- Xác djnh day là nhiêrn v tr9ng tam và cp bach, vi vy thu tru'óng các
co quan don vj, các ban ngành doàn th, lãnh do UBND các phu'ng phái quyêt
1it trong chi do, diu hành; di vri Länh d?o, chi huy, CBCS Cong an th xã
và Cong an phuing phái phân cong trách nhim ci the trong qua trInh thirc hin;
dng viên, khIch l CBCS n luc, phn du, khc phc mci khó khãn; huy dng
tOi da nguôn Iirc trong vic to chirc tuyên truyên, kiêm tra, báo dam tin do, chat
krgng cong tác.
- Nghiên ciru, triên khai các bin pháp, giái pháp thirc hin phili hcp tinh
hInh, dc diem da bàn. Qua trInh thixc hin báo dam diling nguyen täc, thu tiic vâ
các quy djnh cilia pháp 1ut.
II. THOI GIAN, HINH THIC, DOI TIJVNG, NQI DUNG, C 111
TIEU THUC HItN GIAI DON 2 CAO DIEM
1. Thri gian thy'c hin
Bat du tir ngày 01/7/2021 dn ngày 25/9/2021 (thy'c hin lien 4ic ti'e rhi'
02 dé'n chu nh4t hang tuán, khóng có ngày nghi).
2. Cong tác tuyên truyên
2.1. HInh thuc: TO chirc tuyên truyên trirc tiêp den ngithi dan trong khu
dan Cu'; 1ng ghép trong các hot dng cilia chi b, doàn the, t chü'c chmnh tn, ã
hOi tai khu dan cu; ti roi, bang ron; ba phát thanh cilia UBND phu'ng, khOi và
trên phuong tin thông tin dti chiling.
2.2 Ni dung: Tp trung phô bin nhü'ng quy djnh ciLia pháp 1ut ye PCCC
(trách nhiin cza chi hç5 gia dmnh, ngu'ô'i dan, các bin pháp phOng cháy, chza
cháy, các hành vi bi nghiêm cam, hành vi vi phçim phái bj xi't' l theo quy djnh,);
các nguyen nhân, nguy Co dn dn cháy, n; các vii cháy din hInh gay thit hti
nghiêm tr9ng y ngui yà tài san; kin thiLrc co bàn ye PCCC; yiêc quán 1, sü
during din, ngun lua, ngun nhit, chit d cháy, n, thit bj có kha nang sinh
1ü'a, sinh nhit và bin pháp xilr l khi xãy ra cháy, n ti h gia dInh; k nãng
thoát nin, ciLru ho, ciLru ntn và siLr diing phu'o'ng tin cha cháy thông diing
3. Cong tác kim tra
3.1. HInh thirc
Thành 1p doàn lien ngành t chrc kim tra djnh ks', dOt xut v diu kin
darn báo an toàn PCCC ti các hO gia dInh, nhà 0' két hçp san xuât, kinh doanh,
3.2. Ni dung
- Dôi v0'i nhà 0' hO gia dInh: Trách nhim cilia chili hO gia dInh, cá nhãn vâ
các diu kin an toàn v PCCC quy djnh tui khoãnl Diêu7Nghjdjnhsô 136/ND-CP.
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- Dôi vyi nhà dê i két hop san xuãt, kinh doanh: Trách nhiêrn cua chü h
gia dInh, ngu'ii dung du cci quan, to chirc, cci so hott dng trong phrn vi ngOi
nhà và các diu kin an toàn v PCCC quy djnh ti khoãn 1, khoán 2 Diëu 7
Nghj djnh so 136/ND-CP.
4. CM tiêu thtyc hin: Trên cci sO s lu'gng nhà 0 h gia dInh và nhà dé
ö' kt hcip san xut, kinh doanh ti tOng dja bàn các phuè'ng, UBND thj xã phân
chi tiêu thirc hin kim tra cci sO hang ngày (bang phi lic chi' lieu gui kern
theo).
III. NQI DUNG, PHUONG PHAP THUC H1IN
1. Phát huy vai trô, trách nhim "nêu guvng", cjuyêt liêt, sang to, sat sao
cOng vic cOa nguOi dOng du, thu truOng don vj trong vic chi do triën khai.
thu'c hiên dot cao diem
- Chü tjch UBND phuOng phái trirc tiêp chi dto toàn din, quyt Iit, sat
sao cOng vic; nm chic tin d thrc hin hang ngày dê dOn dc, chi do; dánh
giá tInh cht, däc dim da bàn, htn ch, khó ldTlän và kjp thOi dé ra các giái pháp
chân chinh, khàc phiic. C/i/u trách nhirn tru'ó'c Ldnh dçio UBND th/ xà ye lien
d5, chat lu'çing thcc hin dQ't cao dkm trén d/a bàn phy trách.
- Nghiên cOu, quán trit chi dao, huOng dan cOa B COng an, UBND
tinh, Cong an tinh, UBND thj xã, Cong an thj xã dn 100% lãnh dao, CBCNV;
kip thOi dng viên tu tuOng 1irc lrnyng lam nhirn v1.i và thu'Ong xuyên kiCm tra,
dOn dc, hu'Ong dan, chân chinh, tháo gO khó khàn.
2. Tip tuc t chOc diêu tra cci bàn, nãrn chäc sO lu'gng nhà 0 h gia dmnh
và nhà 0 kt hop san xut, kinh doanh trên dia bàn.
2.1. Chü tich UBND phuOng Chi do Cong an phuOng huy dng hrc lu'çmg
cci sO (khó'i tru'&ng, ban báo v dan phó...) to chOc rà soát, thông kê, 1p danh sách
cu th s nhà 0 h gia dInh và nhà 0 kt hop san xuât, kinh doanh trén dja bàn.
Trong do, phãi dánh giá, phân 1oi duçc 04 nhóm dôi tirçrng trpng diem
dé tp trung tuyên truyn, uu tiên kiêm tra truOc, gOrn: (1) Hç gia dlnh 6' các khti
clan cic, (2) H gia dinh, nhà d a kt hap san xuclt, kinh doanh, (3 Ho gia din/i 6
khti vtrc ng&, hem sáu, khi xáy ra cháy, no lcc lzng chc nàng khó tiép cOn; (4)
Hç5 gia dlnh khi xáy ra cháy có k/ia nàng gay thit hgi vé ngu'Oi.
Trén cci sO kt qua diu tra cci bàn, thng kê, chi dio COng an các phuO'ng
khân truong xây dirng k hoch chi tit v th0i gian t chi.irc tuyên truyên, kiêrn tra
tai timg dia bàn, tOng nhOm, di tuçmg cii th, bâo dam phu hop, hiu qua cao
nht, khOng d sot, lot di tup'ng. LLru ': UBND các phu'ói'zg phái rà soái ', lI/7h
bàn ci the s h gia dInh tQi tfrng khdi dé 1p bang thai gian thrc 1iin chi tiCt
dé'n 11mg ngày, tleng tun, dé baa dam thl!c hin dUQ'C lien d5 dé ra.
3. Tp trung thrc hin hiu qua cong tác tuyên truyên chü tru'ong
thirc hiên cao dim kiêm tra PCCC, to sr dông tInh, llng h ella ngu'O'i
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dn dôi vó1 cong tc kiêm tra PCCC
UBND các phtthng chi dao Cong an các phthng chfi dcng nghiên cilu,
triên khai các hInh tht'rc tuyên truyn phii hçip vci dc diem dja bàn, khu dan CU.
Trong do:
- Thành !p các doàn kim tra, tuyên truyên tti nba & h gia dInh vã nià
& kt hçp san xu&t, kinh doanh trên dja bàn phung. In t& roi khuyên co,
hu'óiig dn vic dam bâo các diu kin an toàn PCCC, cách xir 1 các tInh huô!lg
cháy xay ra và d các doàn kim tra chuyn dn ngu&i dan trong qua trInh kiCm Ira
phiic vii cong tác tuyên truyên.
- Dãng các tin, bài trên các phucmg tin truyên thông vâ trên các traig
rning xã hi v chü tnrong cüa B Cong an, UBND tinh, COng an tinh, UBND
thj xà, Cong an thj xã di v&i cong tác kiêm tra PCCC tii nhà a h gia dInh và
nhà d & kt hp san xu.t, kinh doanh.
- Thu&ng xuyên phát ni dung khuyn cao, hu&ng dn vic darn báo dc
diu kiên an toàn PCCC, cách xü 1 cháy xày ra trên các phuo'ng tin ba truyn
thanh cüa phu'&ng, khM nhm nâng cao thirc, trách nhim cüa chü cac h gia
dInh, ngu'ii dan trong cong tác darn bão an toàn PCCC.
4. Tp trung to chüc kiêm tra dông 1oit trên dja bàn toàn thi xã theo
phu'ong chãm "di tung ngö, go tiing nhà, rà tirng dôi ttrqng"
4.1. Cong an thj xa C&a Lô tang cu'&ng kim tra kêt hçp tuyên truyên ye
PCCC, di v&i !oi hjnh co s& nhà ô kt hçp san xut, kinh doanh thuc Phçl luc
III Ngh djnh 136/2020/ND-CP trên dja bàn theo Din mt so 106/DK:HT, Kê
hoch s 151/KH-BCA-007 cüa B Cong an và Kê hotch sO 151/KI-I-CA1PCO7-PVO1 ctia Cong an tinh, dc bit tp trung uu tiên kiêm tra, tuyên truyn
dM v&i 1oii hInh nhà a kt hçip san xut, kinh doanh có tInh chtt nguy hiérn
cháy, no cao tp trung ti các xä, thj trn, các nhà & trong khu dan cu' ma xe
chQ'acháykhótiêpcn...
- Qua trInh tO chirc kiêm tra phái chi ra di.rgc nhUng tn ti và yeu cu
I 00% các Ca s& duc kim tra k cam kt khc phc trit dê, tuyt dôi không
ducvc d xáy ma tInh trng lam qua ba, chiu 1, không có hiu qua.
4.2. UBND phithng thành Itp Doàn d kim tra các boai hInh ca s& cOn 1ii
theo ni dung dqt cao dim, dam báo dñng tin d, cht lisçng, tránh hInh thirc.
Trong d, yeu cu phài phân cOng can b dâ duqc tp huân nghip vil PCCC
tryc tiêp tharn gia doàn kim tra ti các khu dan cr, h gia dInh, nhà & kêt hip
san xuãt, kinh doanh do UBND phu&ng thânh ltp dé vtra hu&ng dn nghip \
vtra phOi hcip kiêm tra, tuyén truyn cho Co s&. Tp trung thirc hin cuOn chiu,
dirt diem theo tiling dja bàn khi.
Lu'u 32:
- Khi tién hânh kiêm tra an toàn PCCC, CNCH tgi các hç3 gia dInh phái lçIp
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b/en bàn chi' ra các tn tai v PCCC và CNCH nhu' nba mót /61 tliotht non, sir
dng din qua tái, din tIch hang hóa che M du'&ng thoát ngn, khóng có phuo'ng
iin chü'a cháy...); d ngh/ cht h5 gia dmnh k b/en bàn kiém tra, cam ké't khäc
phiic. Vic k/em tra nhà dan khóng thiên v xt' phgt, tp trung nhác nho' khàc
phic k/p thai ('né'u khóng khc phuc, cháy j) thI xiphgt vi phçtin nghiCm rn/nh, k/p
thai, thm chIphái cuôiig ché' de' khc phyc viphcim nghiém trQngf
- Dé vic kiêm tra du'çic thy'c hin lien tyc hang ngày, khóng b/ ngt quàng.
dng thô'i, các Doàn kiém tra UBND phu'àng khóng b/ dç5ng do thiéu hut can b5
PCCC, yêu cáu UBND các phir&ng phái tInh toán, sp xé'p thai gian cong tàc cy
the, chi tié't, khoa hQc dé chi dao, tO chic kiém Ira PCCC tai dia bàn, báo dam
hiu qua.
5. Huy dng 11rc 1uqng, bô trI can b, bão dam nguôn nhãn Iy'c thyc
hiên dot cao diem
5.1. Cong an thj xä thng kê, 1p danh sách và phãn cOng can b thixc hin
cOng tác tuyên truyn, kim tra PCCC. Chü dng t chirc tp huân, bOi duàng
nghip v phc v cong tác kiêm tra PCCC tti ca s& cho UBND các phung;
chü dng lien h Phông PCO7 Cong an tinh d nghj cü can b giáng dy, t.p
hun nu cn thit.
- Khân trucmg xây drng van bàn huO'ng dn cong tác kiêrn tra PCCC và gtri
UBND các phtthng phiic vij cOng tác t.p huân nghip vii PCCC tti các dan vj.
Trong do, d nghj Cong an thj xã chii 2 chi ra dugc nhmg ni dung cn km 2 trong
qua trInh kim tra d các dan vj thirc hin. Dng thO'i, cü' can b có chuyên mOn
tham gia giáng day, tp hun cho UBND phumg ('né'u cO yéu cáu).
- Hin nay, Cong an th xã dà ca bàn hoãn thành kim tra dôi vi các nhâ dé
0' kt hp san xut kinh doanh thuc Ph 1iic III Nghj dnh 136/2020/ND-CP cüa
ChInh phü trên da bàn thj xã. Do d, yêu cu Cong an thj xã tp trung chi dto, huy
d5ng ti da CBCS phi hçip, tang ci..thng Cong an phumg thirc hin cOng tác di3u
tra co' bàn, tuyên truyn, kim tra.
6. To chü'c kiêm tra, don dôc, huó'ng dan vic thyc hin
- Cong an thj xã phài thung xuyên kiêm tra, kiêrn diem tiên d vã chãn
chinh vic thixc hin. Hang ngày, phái tng hçp, dánh giá duc tin d kiêrn tra
tti Ca sO'; kp thO'i có giâi pháp khc phic khó khän, vuO'ng mac trong qua trInh
thi.rc hiên.
- Lãnh do UBND thj xA se trirc tiêp kiêm tra dt xuât vic chi dto, triCn
khai thirc hiên cOng tác ti dja bàn các phuO'ng và kêt qua kiêrn tra cOa các Doàn
kim tra v PCCC cüa UBND các phuO'ng.
7. Quan tam cOng tác thi dua, khen thu'&ng, to dng lye thüc dy
thuc hiên nhim vu
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- Phông Ni vii chü trI, tham misu trin khai phát dng phong trâo thi dua
lap thành tIch thirc hin dçit cao dim, to khI th thi dua sôi ni trong qua trIrih
thuc hiên nhiêm vu.
- Cong an thj xâ chü trI, phi hçip Phông Ni vii theo dOi, kjp thè'i th m
rnuu Lãnh do thj xâ biêu du'ang, kEen thung các dan vj có thành tIch xuãt sac
vâ kiêm dim, phê bInh dôi vó các dan vi thu'c hin thiu quyt 1it, tiên do thçi'c
hiên chãm.
Két quá thy'c hin dcit cao diem là m5t trong nhthg tiéu clii' dánh giá liii
dua nàm 2021 cta UBND thj xà v tp they và phán loQi ldnh dçio UBND càc
phuô'ng trong thy'c hin chi dqo cüa UBND thf xã v cong tác PCCC, C'NcH.
III. PHAN CONG NHIM VJ
1. Cong an th xã
- Tharn mu'u UBND thj xã chi dio các ban, ngành, doàn the, to chüc chinh
tn, xa hi trên dja bàn day mtnh cong tác tuyên truyên, vn dng ngu'ô dan thti'c
hin t& các quy djnh v PCCC và trách nhim cüa chü h gia dInh, cá nhãn
trong cOng tác PCCC; xây drng hiu qua các din hInh tiên tin, mO hInh tu
biêu, cách lam hiu qua và triên khai áp dçing, nhân rng ti các dja phu'o'ng, tiCn
tói xay dirng các ciim dan cu an toàn PCCC.
2. Phông Kinh tê
Phôi hçp vi Cong an thj xa tham mu'u UBND thj xã thành 1p Doàn lien
ngành (thành phn gOm can b phit trách cOng tác PCCC COng an thj xã, can bO
phông Kinh t Din lirc Cira Lô, di din UBND phuè'ng, Cong an phu'ng
dng thi xây dirng k hoch phân cong rO nhim v trng don vj và danh sách
Cu the v thi gian kirn tra, ten khu dan cu, ho gia dInh...). Lp danh sách các
co s kiêrn tra; t chiLrc kiêm tra kt hçp tuyên truyên và huórig dn ye an toàn
PCCC dOi vó'i các di tu'p'ng nêu trén.
3. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông
- Tang curng tuyên truyn thông tin, hInh ánh, tu 1iu vi cháy, hu qua
cháy và phô biên, giáo dc pháp lut, kiên thirc, k5' näng PCCC&CNCH. Xây
dirng và phát song thung xuyên, djnh kSi chuyên d, chuyên rnic ye
PCCC&CNCH vi các hInh thüc phong phii, da dng dê thu ht dOng dâo nhãn
dan tIch circ hrng img.
- Chü trI, phOi hgp vôi Cong an thj xã nâng cao chit luçmg các chuvCn
muc v an toàn PCCC, xây dirng các chü d& phóng s1r, tiu phm, clip hu'o'ng
dn k' nãng PCCC, thoát nan; gii thiu guong ngLthi t& vic t& v PCC(...;
tang thai lucmg, ni dung phát song chuong trInh vào khung giô yang, giô' cao
diem dê ngu'i dan có the theo dOi và thirc hin.
- Chü tn, phOi hçip vó'i Cong an thj xã, các phông, ban, ngành lien quan
dang tái, dim tin trén phuong tin thông tin di chiing phãn ánh v vi phtrn pháp
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1ut ye phông cháy, cha cháy, nguy co cháy, no; trách nhirn cüa các co quan
chirc näng d xy ra tInh trng mat an toàn;
4. Diên Iu'c Ctra Lô
Thung xuyên tin hành kim tra h thng, mng lu'ó'i din dé phông
ngira nguy Ca gay mt an toàn v PCCC, ngãn ngra tai nin din; giái quyêt dth
dim viêc câu, m.c dung day dn din, vin thông không báo dam theo quy
djnh. Tharn gia Doàn lien ngành to chirc kim tra an toàn PCCC dôi vO các dôi
tu'çing nêu trén.
5. UBND các phu'b'ng
Chi do Cong an phuO'ng t chirc rà soát các di tucYng gm: h gia dInh,
nhà d kt hap san xut, kinh doanh; ht gia dInh nãm a khu virc ngO, hem sâu,
khi xáy ra cháy, n hxc hxçmg chirc nàng khó tip cn và các h gia dInh khi xáy
ra cháy có khâ näng gay thit hi v nguai dê báo cáo Cong an thj xâ 1p danh
sách tin hành kim tra trrnc, dc bit hxu di vâi ni dung b trI 1i thoát nn
dê kjp th?ii hLrang dan, chn chinh, yêu cAu khc phitc ngay trong thai gian só'm
nht theo phu'ang châm "di tüng ngö, go turng nhà, rà tu'ng dôi tu'çrng".
- Thânh 1p các doàn kim tra, tuyên truyên tui nhã a h gia dInh và nhà
dé ii kt hap san xut, kinh doanh trên dja bàn phuang. In t rai khuyn cáo,
huang dn viêc dam báo các diu kiên an toàn ccc, each xi 1 các tInh huông
cháy xáy ra và d các doàn kim tra chuyn dn nguai dan trong qua trInh kiêrn tra
phiic vçi cong tác tuyên truyn.
- Dãng các tin, bài trên các phuang tin truyên thông thj xâ và trCn các
trang rnng xâ hi v chñ truang cüa B Cong an, UBND tinh, Cong an tinh
UBND thj xã, Cong an thj xã dOi vai cong tác kim tra PCCC ti nhà a ho gia
dInh và nhà d ci kt hap san xut, kinh doanh.
- Thuang xuyên phát ni dung khuyên cáo, huéfng dan yiêc dam báo các
diu kiên an toàn PCCC, cách xu 1 cháy xãy ra trén các phu'ang tin ba truyCn
thanh cüa phung, khêi nhm nâng cao thirc, trách nhim cüa chü các h gia
dInh, ngi.rai dan trong cOng tác dam bào an toàn PCCC.
Phi hap yaj Cong an thi xã, Trung tam Van hóa, The thao vâ TruyCn
thông t chirc tuyên truyn cOng tác PCCC ti các khu dan cu, h gia dInh, nh
6 kt hap kinh doanh trên dja bàn phu6ng.
IV. TO CHC THIC HIN
1. Thai gian kim tra h gia dinh, nhà dé 6 kêt hop san xuãt, kinh doanh
gia doin 2 trên da bàn thj xã Ci:ra Lô: bat dâu tr ngày 01/7/2021 den ngày
25/9/2021, báo cáo két qua nhu
UBND các phumg thi.rc hin nghiêm ch d thông tin và báo cáo djnh kSz'
ngày, tun, 15 ngày, tháng và dt xut theo quy djnh ye UBND thj xä (qua Cong
an thj xã). Trong do:
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- Báo cáo ngây (theo biu mu gri kern theo) do Lãnh do UBND phu'dng
k2 vá gü'i truYc 16 giô 30 phiiit trong ngày có kt qua báo cáo.
- Báo cáo tuãn gü'i truc 16 gRi 30 phüt chiêu ngày chü nht trong tuân.
- Báo cáo 15 ngày gui trrnc 7 gi 00 ngày cuôi c1ing cüa kS' báo cáo (ngáy
15 và 30 hang tháng).
- Báo cáo 01 tháng gui tru'âc 16 gRi 30 phüt, trithc 01 ngây cuôi cñng cua
tháng.
- Cong an thj xã tong hçip các báo cáo cüa UBND các phu'àng báo cáo Li i
d?o UBND thj xä dê theo dôi, chi dio.
- Giao Cong an thj xã theo döi, nm tInh hInh và tin d thu'c hiên k
hoch; kjp th?ii kim tra, htring din, don dc, tháo gi khó khan trong vic thrc
hin cüa UBND các phurng.
2. Các phông, ban, ngãnh, doàn th, UBND phirô'ng
Can cuir K hoch nay vâ chuirc nãng, nhim vi du'cc giao, xây dirng ké
hoch triên khai thirc hin gui ye UBND thj xã (qua Cong an thj xa) tru'óc ngãv
15/7/202 1 dé theo dôi.
3. Cong an thj xã chü trI, phiM hcip Van phông HDND, UBND thj xã theo
dOi, hung din, kiêm tra, don dc các dn v thurc hin có hiu qua ké hoch
nay. Tong hcrp kt qua tha mu'u UBND thj xã báo cáo UBND tinh, COng an
tmnh theo quy djnZ
AToi n/ian:
- Van phông UBND tinh;
- Cong an tinh (PVO 1, PCO7);
(dê báo cáo)
- TTThU. HDND thj xâ;
- Các PCT.UBND tlii xâ: (dO p/h clii dao)
- COng an thj xä:
- Chü tch IJBND các phuOng;
- Các phOng. ban. ngành
(dê t/hin)
và các don vi lien quan;
- Lirti: VT

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH

Doãn Tiên Dung

PHU LIJC: CHi TIEU KIEM TRA AN TOAN PCCC DO! VOl NHA 0 HO GIA DINH VA NHA 0 KET HP
SAN XUAT, KINH DOANH
(TIn/i tfc ngày 01/7/202 1 dé'n ngày 25/9/202 1)

sO co sO

sO CO SO

1'HU'ONG

TONG SO NHA 0 HQ
GIA DINH, NHA U
KET HOP SX,KD

DA KIEM
TRA

CHUA KIEM
TRA

CIII TIEU
KI1M TRA
(CO SU/NGAY)

PhungNghiHãi

2577

12

2565

35

2

Phithng Nghi Hôa

1477

7

1470

25

3

Phuing Nghi lluang

2139

13

2126

35

4

PhuängNghi Thu

1399

12

1387

25

5

Phung Thu Thüy

1399

11

1388

25

6

PhungNghiThüy

2475

16

2459

7

Phu'ngNghiTân

2988

15

2973

35

14454

86

14368

215

STT

Tong

—

35

tong an cac phrô'ng Lu'u ':
1- Khi báo cño kt qua kim tra thI tách riêng s 1u'cng nhà & h gia dInh vã nhà kt hçp san xuAt kinh doanh.
2- Tong hop, cap nhãt so lieu chmnh xác s luQTlg nhà h gia dInh vã nhà kêt hqp san xuât, kinh doanh sau
kJi kêt thic dot kirn tra.

UY BAN NHAN DAN PHUONG
BAO CÁO KET QUA KIEM TRA NGAY .....THANG .....NAM 2021
Nhã dê ó' kêt hqp san xuãt, kinh doanh
Nha
Nôi dung
Thuóc Phii lic IV (ND KhOng ihuóc diên quán I
gia dinh
Tong
136,)
vPCCC

TT

1 So nhà dã duç'c kiêm tra trong ngày
- So biên bàn kirn tra duac lap
- SO bàn cam kt báo darn an toân PCCC ducic k'
- SO nhà do Doàn UBND phung kirn tra
2 S thiêu sOt, vi phm thr9c phát hin
- SO thiu sot
- S hành vi vi phim
S biên ban vi phtm duçc Ip (s 1u'ng hành vi)
3 Cong tác xü l vi phm
- Xu phit cãnh cáo
- Pht tiên, tOng sO tiên phit
- SO hrt tarn dInh chi
- SO luot dInh chi
TM. UY BAN NI-IAN DAN
CHU TICH

