
UY BAN NHAN DAN 
THI XA CIXA LO 

S: /UBND-CATX 
V/v lua chçn xây dmg mô hInh 
"khu dan cu an toàn v PCCC" 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA \TIET NAM 
Dc 1p - Tu do - Hinh phñc  

Czea Lô, ngày tháng 8 näm 2021 

KInh gri: 
- Các phOng, ban, ngành, cci quan, dcm vj thj xã; 
- Uy ban MTTQ và các to chirc doàn the; 
- UBNID các phung. 

Thirc hin Lut PCCC nãrn 2001, sira di, b6 sung narn 2013 và các van 
bàn hung dan thi hành; Clii th s6 47-CT/TW ngày 25/6/2015 cüa Ban BI thu 
va Clii th s 28-CT/TU ngày 17/3/2015 cüa Ban Thung vii Tinh ñy v tang 
cu'a'ng sçr 1inh do cia cp Uy Dãng di vi cOng tác PCCC và CNCH; Kt 1un 
s 02-KL/TW ngãy 18/5/2021 cüa Ban BI thu v tip tijc thrc hin Clii th s 
47-CT/TW ngày 25/6/2015 cña Ban BI thu; Nghj djnli s 136/2020/ND-CP 
ngày 24/11/2020 cüa ThU tung ChInh phU quy djnli clii tit rnt s diëu và bien 
pháp thi hành Lu.t PCCC va Lut sfra di, b sung rnt s diu cUa Lut PCCC; 
Clii thi s 32/CT-TTg ngày 05/12/20 18 cUa ThU tuing ChInh pliU v tang cuäng 
cOng tác plióng cháy, cliüa cháy tai kini dan Cu; Cong din s 13/CD-UBND 
ngày 19/4/2021 cUa UBND tinh v vic tang cung các bien  pliáp darn báo an 
toàn phOng cliáy, chira cháy trong rnUa nng nOng trên dia  bàn tinh; Cong van s6 
4760/UBNID-NC ngày 12/7/2021 cUa UBND tinh Ngli An v vic tang cung 
th'c hen cao dirn tuyên truyn, kirn tra an toàn PCCC ti nlià i hO gia dInli, 
nhâ dê kt hap san xut kinli doanh trên dia  bàn tinli Ngli An. 

D trin kliai, tlirc hen  các giài pháp, bien  pháp xây drng, pliát dng 
phong trào toàn dan PCCC gn vci viec  tliuc hin K hotch s6 1 03/KH-UBND 
ngày 12/7/202 1 cUa UBND tlij xa v thrc hen  giai doan 02 cao diem tuyên 
truyn, ki&n an toàn PCCC kliu dan cu, li gia dInli, nlià d kt licip san xut, 
kinh doanh và cãc hot dng liuàng ti kST them 60 nãrn Ngày truyn tling 1rc 
lu'cing Cãnh sat ccc va CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 nàm ngây 
toân dan PCCC (04/10/2001 - 04/10/2021) bào darn thi& thuc, hieu  qua vi kliI 
th, quy& tarn cao nht. UBNID tli xä ha chn xây dting  mO lilnli dirn nhu sau: 

1. Giao UBNID phuäng Nghi Huang 1ra cliQn, trin khai xây drng 01 mO 
hinh diin "kini dan cu an toân PCCC" trisc ngây 15/8/2021. 

2. COng an t14 xã liung dan UBND pliuäng Nghi Huang trong viec itra 
chçn, xây drng mO hInh diim Sau 01 tliáng k ti ngày ra mAt mO hInli dim, 
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Cong an thi xã chü trI ph6i hcp vi các phàng, ban lien quan, UBND phuà'ng 
Nghi Hu'Gng kirn tra dánh giá r11t kinh nghirn va báo cáo UBNID thj xã dê trin 
idmi nhân rông rnô hInh dn các phung con lai va rnt s ca quan, dGn vi, 
tnräng 11cc dOng trên da bàn thj xã. 

Yêu cu các dGn vi lien quan, UBND phuäng Nghi HuGng nghiêrn the 

trin khai và báo cáo kt qua, tin d thi,rc hien  v UBND th xã (qua Cong an 
thj xäi, PhOng Quail 1 do thj) d theo dOi, chi dao./. 

No'i nhiln. 
- TI Thi üy, TI HDND thj xã; 1 
- Chü tich UBND thi xã; j ( báo cáo) 

- Các PhO Chü tjch UBND thi xã; (d phi hcrp chi dao) 
- Các phOng, ban, dan v lien quan; 1 
- Chñ tjch UBND các phuông; (d thrc hin) 
- Luu: VT, CATX. 
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