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KInh giTri: 

- Các phông, ban, ngành, Ca quan dan vj; 

- !Jy ban MTTQ và các t chiTic doàn th; 

- UBND các phu&ng. 

Thac hiên Cong van s 4760/UBND-NC ngày 12/7/202 1 cüa UBND tinh 
Ngh An v vic tang cung thirc hin cao dim tuyên truyn, kim tra an toàn 
PCCC ti nhà Tr h gia dInh, nhà d Tr k& hçp san xut, kinh doanh trên dja bàn 
tinh, Uy ban nhân dan thj xã giao các phông, ban ngành, ca quan dan vj, UBND 
các phuTmg; d nghj Uy ban MTTQ và các t chüc doàn th xâ hi thrc hin mt 
s ni dung sau: 

1. Các phông, ban, ngành, co quan do'n vj, Uy ban MTTQ và các to 
chüc doãn the, UBND các phu'ô'ng: To chüc tuyên truyên den toàn th can b, 
dâng viên, cong chiTrc, viên chtTrc, ngui lao dng trong Ca quan, don v và toàn th 
nhân dan trên dja bàn thrc hin nghiêrn quy djnh an toàn phOng, chng cháy, no 
và dçit cao dirn tuyên truyn, kim tra an toàn PCCC tii khu dan cu, h gia dinh, 
nba d Tr kt hop san xut, kinh doanh. Khuyn khIch, 4n dng cac Co quan, dan 
vj, tO chuc doanh nghip niêm yt panô, khu hiu tii trii s, nhà may, Co s& kinh 
doanh ni dung: "Phông Cháy và chua Cháy là trách nhim cüa môi cá nhân. Toàn 
dan tIch CrC tham gia huO'ng iTrng cac hot dng bâo dam an toàn PCCC và CNCH 
huóng ti kST nim 20 nàm Ngày toàn dan PCCC (04/10/200 1 - 04/10/2021)và 60 
nàm Ngày truyn thng 11rc luçing Cánh sat ccc và CNCH (04/10/1961 - 
04/10/202 1)"; thai gian thrc hin ti.Tr ngày 15/7/202 1 dn ngày 15/10/2021. 

2. Phông Vin hóa - Thông tin, Trung tam Van hóa, The thao Va 
Truyn thông: Xây drng CaC phóng sr, bàn tin, bài vit tuyên truyn v tInh 
hInh, k& qua cOng the PCCC và CNCH nhm nâng cao nh.n thiTrc, thiTrc tráCh 
nhirn cua ngu?i dan trong thirc hin các quy djnh PCCC ti nhà ô Va cac CO SO' 
kinh doanh trên các phuong tin thông tin dai  ching và các nn tang iirng diing cüa 
ming internet. Chü tr9ng tuyên truyn thông tin v chü truong, chi do cña B 
Cong an, UBND tinh, UBND thj xã v thrc hin cao diem kiém tra an toàn PCCC 
d6i vi 100% nhà & h gia dInh, nhà d & k& hop san xut, kinh doanh trén dja bàn 
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toàn thj xà d t& cá m9i nguii dan duoc bit, dng tinh, llng h và phi hçp thirc hin. 
3. Cong an thi xã 
- Tip tiic chi dao  trin khai thirc hin quyt 1it cao dim, hoàn thành cong 

tác tuyên truyn, ki&n tra, huó'ng dn an toàn PCCC di vi 100% khu dan cii, 
nhà h gia dInh, nhà d i kt hçip san xut, kinh doanh trén dja bàn thj xã. 

- Phôi hçip phông Cánh sat ccc và CNCH Cong an tinh bàn giao các cci 
s tti Phii liic IV Nghj djnh s 13 6/2020/ND- CP ngày 24/11/2020 cüa ChInh phü 
cho UBND các phuông quán 1. Phi hçrp, hithng dn UBND các phrnmg tin 
hành diêu tra ca bàn, 1p h so' quàn 1 co si và trin khai th?c hin cong tác quàn 
1 nhà nrnic v PCCC theo dung quy djnh. 

- Chü trI phi hcp vi phông Quán 1 do thj, UBND các phuô'ng tin hành 
kim tra, rà soát vic chp hành tuân thu các quy dljnh v PCCC và CNCH dôi vâi 
các cOng trInh, nhà a trên dja bàn (dc bit tp trung kim tra các Ca s san xut 
kinh doanh hoc chuyn di tü nhà ô sang san xut, kinh doanh; các diu kin ye 
ha tng giao thông phc vii cong tác PCCC và CNCH xung quanh Cong trInh), kjp 
thai chi dao  khc phic các tn tai, han ch và nâng cao hiu qua cong tác quàn 1 
PCCC và CNCH di vOi các cOng trInh, nhà a, khu dan 

- Tham muu UBND thj xã 1ira chn xây drng mô hInh "Ciim dan cii an toàn 
PCCC, dam báo ANTT" tai  dja bàn co' sâ và nghiên ciru xây drng mô hInh bào 
dam an toàn PCCC tai  các khu, cim cong nghip, triiang h9c và bnh vin; dông 
thai, yêu cu lirc huçmg COng an phithng chii trI, khn tnrong tham muu UBND 
phuô'ng chi dao,  t chüc kim tra an toàn PCCC di vâi nhà a h gia dInh và nhà 
& kt hçrp san xut, kinh doanh trên da bàn theo phân cap. 

- Chü tn don dc, hi,rang dn các phông ban, ngành, doàn th cp thj a 
UBND các phumg trin khai thrc hin; tng hçip tInh hInh, k& qua trin khai 
thirc hin báo cáo v UBND thj xã (qua phông Quãn 1 do thj) tru'&c ngày 
15/10/202 1 d báo cáo UBND tinh. 

4. UBND các phu'ô'ng 
- Tip nhn các co' sà tai  Phii liic IV Nghj djnh s 136/2020/ND-CP ngày 

24/11/2020 cüa ChInh phü do Cong an thj xâ bàn giao và chu trách nhim 1p ho 
so, quail 1 co sa v PCCC và CNCH. Tip tuc tin hành diu ti-a co bàn, 1p ho so 
quàn 1 ccr sâ và trin khai thrc hin cOng tác quàn l nba nithc v PCCC theo 
dung quy djnh. 

- Giao COng an phuang là don vj chü tn, tham miiu UBND phu?mg to chüc 
thçrc hin chüc nàng quail 1 nhà nuâc v PCCC theo quy djnh cüa Lutt PCCC, 
Nghj djnh 136/2020/ND-CP cüa ChInh phü. 

- Sp xp, b trI can b và thành 1p các Doàn kiêm tra khân tnuo'ng thrc 
hin cong tác kirn tra, hu6ng dn an toàn PCCC di vâi 100% khu dan cii, nhà a 
h gia dInh và nba a kt hçip san xuât, kinh doanh trén dja bàn, hoàn thành cOng 
tác kim tra báo cáo y  UBND thj xã (qua phông Quàn 1 do thj) trtró'c ngày 
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25/9/2021. Qua trInh kim tra phát hin vi phm phâi nghiêm tüc nhc nhi, hithng 
dn vã có bin pháp khc phitc; dng thñ yêu c.0 tmg h gia dInh k cam kêt dê 
t chüc khc phiic các tn tti, vi pham quy djnh v PCCC và CNCH. Trong do, 
dc bit hru vic ctâm bâo iM thoát nn nói chung và vtn dng ngiiri dan "phá 
d& chung CQp hoc tgo Mj thoát ngn" tii các khu dan cu, h gia dmnh trong thri 
gian só'rn nht d chü ding thoát nin khi có cháy, nt xáy ra. 

- Tang cumg tuyên truyn thirc hin các quy djnh v PCCC; các khi, t 
dan ph t chi.rc tuyên truyn hang ngày trên h thng ba phát thanh d ngut'Yi dan 
chü dng nm và thirc hin các quy djnh v an toàn PCCC và CNCH bâo dam phü 
h9p, hiu qua. 

- Chi dto 11rc luçing Dan phông, Báo v dan ph, Cong an phurng tang 
cithng cong tác tutn tra bão dam an ninh trtt tir, phát hin và chüa cháy kjp thai 
(dc bit thri dim ban dêrn), dng thri, 1uyn tp k näng thirc hành s'Cr diing các 
trang thit bj chUa cháy, ciru nan, ctru h tii ch d chü dng phát hin và xü 1 
kjp thri khi có cháy, n xây ra. 

Liru : Can ci tInh hInh phông, cMng djch bnh Covid-19 tgi ti'mg dja 
phiw'ng, các dcin vj, dja phuvng chi d5ng trié'n khai thi'c hin cong tác kiêm tra 
an toàn PCCC phi' hçrp, hiu qua, gn vó'i vic thy'c hin nghiêni các bin pháp 
phOng, chO'ng djch Covid-19, báo dam an toàn, chO'ng lay nhiêm trong qua trinh 

kiéin tra PCCC tgi các khu dan Cu', ho gia dlnh và nhà a ke't hcip san xuât, kinh 

doanh. 
Yêu cu các phong, ban, ngành cp thj, UBND các phuing có lien quan 

trin khai thrc hin các ni dung trên.  /-' 
.lVo'i iiIzI,,: 
- Nhtr trên; 
- UBND tinh; 
- TT Tlij y, TT HDND Thj xã; (b/c) 
- Chi:i tjch UBND Thj xã; 
- Lu'u: VT, DT. 
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