
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1' NAM 
THI XA C11'A  LO Dc 1p - Ti' do - Hanh phüc 

So: /KH-UBND Cith Lô, ngày tháng 02 närn 2022 

KE HOACH 
Cong tác phông cháy, chfl'a cháy và cü'u nn, cü'u h nIm 2022 

Dé chü dng triên khai có hiu qua cong tác phOng cháy, chO'a cháy và ciru 
nan, ciiru h (PCCC&CNCH), gop phn báo darn trt tir an toàn xà hi, phiic vçt 
nhirn vii phát triên kinh t xã hôi trên dja bàn thj xâ Cü'a Lô trong nârn 2022. IJy 
ban nhân dan thj xã ban hành ké ho?ch cOng tác PCCC&CNCH nãm 2022 nhu' 
sau: 

I. MJC filCH, YEU CAU 

1. Trin khai thrc hin nghiêm ttic, có hiu qua các chü truong cüa 1)áng, 
chInh sách, pháp lut cüa Nba nuc v cong tác PCCC&CNCH; nâng cao hiu 
lirc, hiu qua quàn 1,2 Nhà nuOc v cong tác PCCC&CNCH; day rnnh phong trào 
toàn dan PCCC, xã hi hóa, huy dng sirc mnh cüa toàn xä hi vo cOng tàc 
PCCC&CNCH dê cong tác PCCC&CNCH trá thành nhirn vii thu'ô'ng xuyên cüa 
rni Ca quan, t chirc, h gia dInh và nhân dan. 

2. Chü dng nm chc, dir báo tInh hinh, kjp thai phát hiên, khãc phuc, xü 
1 hn ché, thiêu sot trong cOng tác quãn 1 nhà nuic ye PCCC&CNCH nhãrn dày 
rntnh phông ngra, ngãn chn tr só'm không dê xáy ra cháy, nO. San sang lijc 
kro'ng, phucmg tin giài quyt có hiu qua các v1i cháy, nO, sir cô, tai nn xáy i'a, 
loti tri'.r cac nguy ca phát sinh cháy, n ngay tr ban dâu. 

3. Vic triên khai k hoch phài dông b, quyêt Iit, htn ché den 11ii1c thàp 
nhât thit hi do cháy, no gay ra, gop phân báo darn an ninh, trt ti.x cüa dja phuong. 

II. NHIM VV TRQNG TAM 

1. Tiép tçic chi dao, triên khai thirc hin có hiu qua các chi truong chi dao 
cüa Dàng, ChInh phü, B Cong an, Tinh üy, UBND tinh ye cOng tác 
PCCC&CNCH, tr9ng tam là: Lut PCCC nàm 2001 sü'a dOi, bô sung nãrn 2013 
và các van bàn hithng dn thi hành; Chi thj sO 47-CT/TW ngày 25/6/20] 5 và KCt 
lun so 02-KL/TW ngày 18/5/202 1 cüa Ban BI this ye tiêp tiic thirc hin clii ihj s 
47-CT/TW; Chi thj so 28-CT/TU ngày 17/3/2015 cua Ban ThLrO'ng vçi Tinh üy ye 
tang cuè'ng sir lãnh do cüa các cp üy dáng di vâi cOng tác PCCC&CNCH; Chi 
thj so 32/CT-TTg ngày 05/12/20 18 cüa Thu tung ChInh phü ye tang cuô'ng cOng 
tác phông cháy, chüa cháy ti khu dan Cu; Quyêt djnh sO 1 492/QD-TTg ngày 
10/9/2021 cüa Thu tithng ChInh phñ ban hành Kê hoch thirc hin Két lu.n sO 02-
KL/TW cña Ban BI this; Nghj quyêt sO 2 5/202 1/NQ-HDND ngây 09/12/202] ca 
Hi dông nhân dan tinh quy djnh vic xcr 1' các co s khOng darn bào yCu cãu ye 
phOng cháy và chüa cháy duçic disa vào sr diing trén dja bàn tinh Ngh An truóc 
ngày Lut phOng cháy và chüa cháy sO 27/2001/QHIO ngày 29/6/2001 cO hiu 
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luc... Dãc bit, tp trung thirc hin dñng tiên d các nhim vv du'c giao ti Kê 
hoach so 472/KH-UBND ngày 21/8/2020 cüa UBND tinh ye thirc hin Quyêt djnh 
sO 630/QD-TTg ngãy 11/5/2020 cOa Thñ tu'ng ChInh phü ban hành Kê hoch 
thrc hin Ngh quyêt cOa Quôc hi v tip t1c hoãn thin, nâng cao hiu hrc, hiu 
qua thirc hin chInh sách, pháp 1u.t v phông cháy, chü'a cháy; Kê hoich sO 
626/KI-1-UBND ngày 30/10/202 1 cña UBND tinh v thirc hin Kêt 1un so 02-
KL/TW ngày 1 8/5/202 1 cüa Ban BI thu v tip tiic thirc hin Chi thj so 47-CT/TW 
cua Ban Bi thu khóa Xl ye tang cithng sir lãnh dto cña Dàng dOi vi cOng tác 
phông cháy, ch&a cháy trên dja bàn tinh. 

2. Nghiên ciiru, dOi rni hInh thirc, ni dung và phuang pháp tuyên truyên, 
phO biCn giáo dic kiên thiLrc pháp 1ut v PCCC&CNCH bão dam thiêt thçrc, cii 
the vã có sire lan töa, CO chiêu sâu d toàn th can b, cong chirc, viên chirc, ngui 
lao dng và ngui dan nh.n thilrc dy dü thirc, trách nhim cilia mInh dôi vii 
cOng tác PCCC. MG các chuyên mic dua tin, bài, phóng sir tuyên truyn kiên thOc 
pháp lut ye ccc sâu rng trong mpi thng lap nhân dan; chii tr9ng tuyên truyên 
ye vai trO, trách nhim cilia nguii dung du chInh quyn các cap, nguai dilrng dâu 
co quan, dan vj ye cOng tác PCCC&CNCH... Xây dimg, nhân rng rnO hInh, diên 
hInh tiCn tiên, kip thii biêu duang guo'ng ngithi tt, vic tét trong cOng tác 
PCCC&CNCH và phé phán nhrng t chirc, cá nhân vi phm. 

To chirc tot các ho?t dng hu&ng irng phong trào toàn dan ccc tai các 
dan vj, dja phuung vai quy mO, hInh thilic phü hap trong dip  huông ilrng Ngày 
toân dan phOng cháy và cha cháy (04/10/200 1 - 04/10/2022), gän vói phong trào 
"Toàn dan bào v An ninh To quOc". 

3. Tang cung hiu hrc, hiu qua cOng tác quán 1 nhà nithc ye PCCC; chili 
dng nãm tInh hInh, rà soát, diu tra ca bàn, dánh giá thirc trng cOng tác PCCC 
trCn dia bàn; dãc bit dOi vai các Ca sO, khu rung trpng dim có nguy hiêm cháy, 
nO; các tuyn duo'ng, ngun nuOc, bn 1y nuOc chü'a cháy d phi hcip triên khai 
dông b các bin pháp báo darn an toàn phông cháy, ch1ra cháy tren dja bàn. Chi 
d?o thành 1p doàn lien ngành tong kiêm tra an toàn phông cháy, chüa cháy trén 
dja bàn th xã; tp trung vào các khu rirng, ca sO san xut, khu dan cu, kho hang 
có nguy hiêm cháy n, chg, siêu thj, nhà d O kt hap san xut, kinh doanh... 

- 1'hrc hin tot cOng tác quán 1 y  PCCC trong du tu xây dirng; tO chiirc 
thçrc hin, chap hành nghiern quy djnh trong cOng tác thm duyt thit k, nghirn 
thu v PCCC di vOi các du an, cong trIrth, trong do chu tr9ng các cOng trInh trpng 
diem ye nguy hiêrn cháy, no. 

4. Triên khai các bién pháp nghip vv nm tInh hInh, kjp thOi phát hin, 
diu tra, lam rO các hành yj  có dâu hiu ti phim trong 1mb we PCCC de xilr 1' 
nghiCrn theo quy djnh cilia pháp 1ut. 

5. l'iCp tçlc thçrc hin tOt cOng tãc cái each hành chInh theo huOng dan gián, 
tinh gpn, h tro yà tio diêu kin thun 1ci cho doanh nghip kinh doanh trong !inh 
vtrc PCCC phát triên gän yôi bào dam các yêu cu y  PCCC. Nghien ciru, triên 
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khai cung cp mt s djch vy. cong trçrc tuyn trong linh vyc PCCC&CNCII O 
rnirc do 3, phn dâu mt s djch vii dt mirc d 4. 

6. Thung xuyen rà soát, xây dirng vâ thirc tp các phuang an chQ'a chày 
phii hçp thirc t, dc bit di vOi các phuang an huy dng nhiêLl hrc Iung. phuang 
tin tharn gia dê bào dam tuyt dôi an toàn cho các sir kin van hoá, chInh tn, xâ 
hôi din ra trên dja bàn. Thirc hin nghiêm t11c cOng tác thung tnrc lyc Iu'cing. 
phucing tin sn sang chQ'a cháy và cru nan, cru h 24/24h, kjp thai tham gia xu 
1 có hiêu qua các viii cháy, n, sir c, tai nan  xáy ra. Triên khai có hiu qua App 
"Báo cháy 114". 

7. Quan tam, khuyn khIch các hoat dng nghiên ci.ru, tIm hiêu Va sang tçto 
bin pháp, giái pháp k thut hiu qua trong cOng tác PCCC&CNCII. IOn vinh, 
trao giái thu&ng xirng dáng cho các dan vj tIm ra các giái pháp k' thu, cácli 1im 
hay, hiu qua trong cOng tác PCCC&CNCH. 

8. Phát huy hiu qua hoat dng cüa Ban chi dao  PCCC&CNCI1 các cap 
nh.m báo dam có si,r tp trung trong chi dao, giái quyêt nhQ'ng tOn tai,  khó khãn, 
vi.rOng mac, tang cung sir phi hç'p giüa các dan vj lien quan trong thyc hin 
nhiêm vu PCCC&CNCH. 

9. Chü dng b trI ngun kinh phi trong dir toán ngan sách hing nm d' 
bão dam cho cong tác PCCC&CNCH. 

Ill. PHAN CONG NHIM VIJ 

1. Cong an thj xã 

- ChU trI phôi hqp các dan vj lien quan tham rnu'u UBND thj xä kê hoach 
triên khai thçrc hin Nghj quyt so 25/2021 /NQ-HDND ngày 09/ 1 2/202 1 ci1a 
1IDND tinh quy djnh vic xCr 1 các co s& khOng darn bão yCu cãu ye phông cháv 
và chfra cháy disçc dua vào sü dy.ng trên dja bàn tinh Ngh An tru'Oc ngày Lutt 
phông cháy và chia cháy so 27/2001/QH10 ngày 29/6/200 1 có hiu hrc. 

- Tham muu Lãnh dao  UBND thj xâ chI do thçrc hin các giái pháp hiu 
qua trong phOng chng cháy, M müa nng nóng närn 2022, dc hit trong vic 
trin khai các giài pháp phông, chng cháy rung. 

- Nghiên ciru, d&i mOi hInh thi.rc, ni dung và phucing pháp tuvCn truyn 
giao dy.c kin thüc v PCCC&CNCH phü hcip vi t1rng dOi tu'çng (sin, kni cc' 

hlnh ánh, tu' lieu dó'i vài các vy cháy, h4u qua do cháv,), trong do chii tr9ng tuyCn 
truyn v trách nhim cüa các hrc luçing và nguôi dan tham gia cOng tác 
PCCC&CNCH. 

- Diêu tra co bàn näm tInh hInh ye PCCC&CNCH. Thu'ng xuyên trao dOi. 
phi hcip chat chë ca quan lien quan d thirc hin hiu qua cong tac quan 1 nhà 
nu&c v PCCC trong du tu xây dijng; to chtrc thu'c hiên, chap hành nghiêrn quy 
dnh trong cOng tác thâm duyt thiêt ké, nghirn thu v PCCC di vài các dçr an, 
cOng trinh. Djnh kS",  dt xut kiêm tra cOng tac PCCC dôi vói các don vj, dia 
phuang, ca s tr9ng diem, nguy ca xây ra cháy, no dé kip thai phát hin, chn 
chinh, kiên nghj khäc phy.c trit d ton t?i  và xi.r 12 nghiêrn các hãnh vi vi pham. 
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- Tharn rnu'u UBND các cap thành 1p doàn lien ngành ma các dcit cao diem 
tong kiCm tra an toàn phông cháy, chüa cháy trên dja bàn thj xã; tp trung vào các 
ci so có nguy hiêrn cháy, n cao nhu: co so' san xut, khu dan cu', kho hang có 
nguy hiCm cháy nO, cho', siêu thj, nhà d & kt hçp san xuât, kinh doanh. 

- Chi dio xãy dirng, th1rc tip, din tp tt các phu'ang an cha cháy và 
CNCH dOi v&i các sir kiên van hóa, chInh tn, th thao din ra trén dja bàn. 

- Dy rninh cong tác câi each hành chInh trong linh vçrc PCCC&CNCH, tO 
chO'c nghiCn cO'u, triên khai cung cp mt s djch vii cOng trirc tuyên trong Iinh 
vuc 1CCC&CNCH a rnüc do 3, phân du mt sO djch vi dt mirc d 4. 

- Can c& vão tInh hInh thu'c t& tham mu'u, d xut to chüc các hoit dng 
nghia, thiCt thi'c nhân djp k nirn 61 nãm Ngày truyn thng lirc lu'gng Cánh sat 
PCCC&CNCH (04/10/1961 — 04/1 0/2022) và 21 nãm Ngày toàn dan phOng cháy, 
chta cháy (04/ 1 0/200 1 — 04/10/2022). 

- Dam báo quân sO, phuo'ng tin thu&ng trirc 24/24h d kjp th&i tiêp nhn, 
xü' I thông tin tong dài 114; tham mu'u chi do trin khai App "Báo cháy 114" 
ti Trung tarn chi huy, diêu hành chilTra cháy và CNCH; sn sang chQ'a cháy, CNCI-1 
khi xáy ra các vu cháy, nO, sir c tai nIn. Duy trI tO ch&c các cuc hpp dánh giá, 
iuit kinh nghiêrn trong cOng tác chi huy, diu hành, chi do chUa cháy, CNCH dé 
kp thai bô sung, hoàn thin và nâng cao chit lucmg, hiu qua cOng tác nay. 

- ChO tn, phôi hcip Van phông UBND thj xã tham muu, d xut kEen thu'ö'ng 
cac tp the, cá nhãn có thành tIch xut sc trong cOng tác PCCC, CNCH trCn dia 
bàn thi xâ. 

2. Ban Chi huy Quãn sty th xã 

Phôi hop triên khai các phu'ang an, biên pháp PCCC&CNCH tai các co sO', 
don v Quc phOng hot dng trên dja bàn thj xã. Dam bão thirc hin co chC phOi 
hop trong thông tin, chi huy, diêu hành 1irc 1uçng, phuo'ng tin tham gia cOng tác 
tim kim, cilru nan, thu h trong các tinE hung quy djnh ti Nghj djnh sO 
83/201 7/ND-CP ngày 18/7/2017 cilia ChInh phO quy djnh v cOng tác CNCH cüa 
Iirc Iu'c'ng PCCC và Nghj djnh so 03/2019/ND-CP ngày 05/9/20 19 cilia ChInh phü 
ye phOi hçip gici'a B QuOc phông và B COng an. Huy dng lirc lung, phu'o'ng 
tin tharn gia ch€'ra cháy khi có yeu cu, dac  bit di v&i cac vi chay rang trên dja 
bàn. 

3. Hat kiêm lam Vinh - Cfra Lô 

Chili tn, phôi hop v&i COng an thj xa và cac ban, ngành lien quan t chilrc 
tuyCn truyên cong,tac PCCC rilrng, ket hap din tap phuang an phông cháy chüa 
cháy rilrng, thu'O'ng xuyên cu các di co dng & cac trim di tun tra thu'&ng xuyCn 
de phat hin vã xü' 1 cac tru'O'ng hap dot rilrng lam nuo'ng ray. 

4. Trung tam Van hóa - Thông tin và Truyên thông th xa 

- Tang th&i lu'gng tuyên truyên thông tin, hInh ành, tu' 1iu vli chay, hu qua 
chãy và phô biên, giao dc pháp 1ut, kiên thilic, knang PCCC&CNCH. Xây 
dy'ng và phát song thu'&ng xuyen, djnh kS'  chuyên dê, chuyen muc ye cOng tác 
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PCCC&CNCH vi hInh thüc phong phü, da dng dé thu hiit dông dão nhãn dan 
tIch crc hu&ng üng. 

- Chü trI, phi hcrp vi Cong an thj xã và các phông ban, nginh han quan 
dàng tâi, dua tin trên các phu'o'ng tin thông tin di chüng phán ánh cc \i phini 
pháp 1ut ye phông cháy, chcra cháy, nguy co cháy, no vã trách nhim cüa CáC Co.  

quan chüc nãng d xáy ra các tInh trng mt an toàn; dua tin cánh báo ye chãy 
thng, kt qua diu tra, xir 1' d6i vói các dôi tuçlng cô dot thng len các phuong 
tin thông tin di chiing nhm ran de ti phim... 

- Dâi Phát thanh - Truyn hInh chü trI, phôi hçip Cong an thj xâ vã các don 
v lien quan, tham muu xây dirng phóng sir, phát song trén dãi truyên hInh NTV 
trong dip  k nim 21 nãm Ngày toàn dan phOng cháy vã chQa cháy (04/ 1 0/2001 - 
04/10/2022). 

5. Phông Kinh tê 

- Thithng xuyên thanh tra, kim tra hot dng kinh doanh, ban l, tang isci, 

sü diing các 1oti chat, hang có dtc tInh nguy hiêrn cháy, no; kiCn quyCt xu I' 
nghiêm các trung hqp không bão dam diu kin k thut an toân và mOi tru0ng 
cong nghip. 

- Dc bit coi tr9ng cOng tác quân 1 nhà nuc ye din, phôi hçip Cong an 
thi xã trong vic tuyên truyn, huâng dn các co quan, to chtirc, ngui dan sir dçing 
an toàn din và các cht, hang nguy him v cháy, no trong phrn vi quän l, dc 
bit trong d?t  cao dim v nng nóng, khi nhu cu sü ding din 1.rong nhãn dan 
tang cao. 

- Chü trI, phM hçip các don vi lien quan và UBND cp phu'mg tharn muu 
UBND th xA thrc hin hiu qua cong tác rà soát, l.p k hoch di dO'i klio chu'a, 
cOng trInh ch bin san phm du mO, khI dt, các co so san xuât, kinh doanh loai 
hang hóa, chit nguy him cháy, n thuc ngành quán I ra khöi khu dan Cu, fbI 

tp trung dông ngi.thi bâo dam khoâng cách an toàn v PCCC theo quy dlnh. 

- Chi dao  hrc luçng Kim lam chü trI, phM hcip Cong an tlij xâ tang cung 
kiêrn tra cong tác PCCC thng tai các dja phuong; kjp thñ phát hin các trung 
hop yj  phm, kiên quyt xCr l, lam rO trách nhim cüa ngu'ii dCrng du co quan, 
tO chrc dê xãy ra các vi phm và yêu cu khc phçic ngay nhQng tOn ti, thiCu sot 
trong cOng tác PCCC. 

- Hithng dn, chi dao  các dja phirong vã chü thng thçrc hin hiu qua các 
bin pháp báo dam an toàn PCCC r&ng, nhu: rà soát, bO sung, tu süa các dLrOng 
bang to khoãng cách ngän cháy bâo dam phông ngl'xa hiu qua cháy Ian, cháy Ian 
xáy ra; to chüc cãnh báo, dir báo nguy co cháy thng, thông tin kjp thai i.rCn CáC 
phuong tin thông tin dai  chüng, h thng ba phát thanh tai  các phung dC can 
bô và nguai dan bit, chp hãnh nghiêm t1ic... dtc bit chO 2 trong thO'i gian cao 
dérn v nàng nóng. Ph& hop Cong an thj xã huâng dan, kiêrn tra vic xãv dung 
Va thirc tp phuang an chfra cháy rrng bão darn theo quy djnh. 

6. Diên ltrc Cu'a Lô 
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- 'Fhu'ông xuyên tién hành kiêm tra h thông, mtng 1uri din trén dja bàn 
thi xã dê phôrig ngi'la nguy co gay mat an toàn PCCC, ngän ngl'xa tai nn din; giái 
1uyêt drt diem vic cãu, mac du6ng day din, vin thông không bâo darn theo 
quy dinh. 1 Iuó'ng dn các co quan, to chi:rc, doanh nghip và nguô'i dan các sü' 
dçing diên an toàn, hiu qua; dông thai cành báo, khc phiic các nguy co gay ra 
chv, nO, chtp din. 

- Chi dio các dan vj trirc thuc phi hop chat chê, hiu qua vó'i lirc lucrng 
Cành sat PCCC&CNCH trong cong tác chih cháy và ciru nan, ctru h. 

7. Phông Lao dng, Thuong binh và Xã hi 

- Chu trI, phôi hop vâi các ngành lien quan tp trung rà soát, kim tra, xü 
1 dOi vi to chO'c, Ca nhân vi phrn pháp lut ye an toân lao dng có lien qLlan 
1CCC. Xãy dirng chuang trInh h trg, hthng dn ngu'i lao dng sü dçing cac 
thiCt bi, cOng ci lao dng có nguy co gay cháy, nt nhãrn hn ché tai nan, rüi ro. 

- Bô sung ni dung kiên thirc, k5 näng, nghip vi v PCCC, k nang thoát 
non, ctru ngu'ô'i vào chu'ang trInh giáng day, hot dng thirc t, thirc hành trong 
dão to ngh a tht cã các cap, bâc hoc tai các trithng, co s dy ngh trén dja bàn 
thl xâ do Phông Lao dng, Thuong binh vâ Xã hi quán l. 

8. Phông Ciáo diic và Dào to: Phôi hap Cong an thj xã to chrc bôi du'ng 
kin thiirc, k' näng v PCCC&CNCH phO hap vói trng cp h9c, bc h9c thông 
qua các hot dng ngoài gi len lap, hot dng trãi nghim trong các co so' giáo 
duc trên dia bàn, bäo dam thit thixc, hiu qua và dung quy djnh cüa pháp lut. 
Chi dao dan vj trçl'c thuôc, các nhà truang thuang xuyên phi hap t chirc các hot 
dng tuyên truyên, thirc hãnh, din tp d hInh thành k5 näng PCCC&CNCI-I 
trong di ngü can b, giáo viên, hoc sinh, sinh viên. 

9. Phông Tài chinh - Ké hoich: Can di ngun kinh phi hang nàm dê h 
trçY cOng tác PCCC&CNCH cüa các dan vj, dja phu'ang theo quy djnh cOa pháp 
luit. BO tn ngun kinh phi dê to chirc các hoat dng nhan kS'  nirn 61 nãm Ngày 
truyên thng li.rc lung Cánh sat PCCC&CNCH (04/10/1961 — 04/10/2022) và 21 
nãm Ngày toàn dan phông cháy và chCra cháy (04/10/200 1 — 04/10/2022). 

10. Trung tam V tê thi xã: Phôi hap vó'i Cong an thj xii trong cOng tác 
humn luyén, bOi du'Ong kin thirc, nghip vi so, cap cüu ban dâu dOi vó'i nan  nhãn 
trong các vçt cháy và cüu nan,  ciru h. Tharn gia din tp phucing an chira cháy, 
ctru nan, ctru h có phi hap nhiêu lirc luçmg trên dja bàn thj xii khi có yêu câu. 
Sn sang ye li'c lu'çxng vã phuang tin tham gia cOng tác ciru nan,  cru h các vii 
tai nan, sii cô lO phtirc tp hoc thiên tai. 

11. D ngh Vin kiêm sat nhân dan th! xã, Tôa an nhân dan th xii: 
Phôi hop diéu tra, truy tO, xu I nghiêm các dôi tu'çYng pham ti vi phm quy dnh 
ye PCCC theo dOng quy djnh cüa pháp lut. 

12. Ban Quãn I dr an th xä: Tiêp nhn và hu'ang dan chü dâu tu thii'c 
hin dày dü các tninh tir, thu tic ye ccc trong du tu xay dçmg. PhOi hGp ch.t 

ch vol cap us', chInh quyên dja phuang và các ca quan, dan vj chuc niing trong 
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quân I cap phép, kiêm tra, giám sat dôi vri các to chirc, Ca nhân san xuãl., kinh 
doanh, dâu tu ti khu cong nghip, 1dm kinh t, ci.jrn cOng nghip phal chap hñnh 
nghiêrn các quy djnh pháp 1ut ye ccc. 

13. Be nghj Uy ban Mt trn To quOc th xã và các to chrc thinh viên 
(Thi x Doàn, Hói LHPN thi xâ, Hói Cuit chién b/nh th/ xâ, 1161 Nóng c/u/i ih/ xã. 

Lien doàn lao dng thixà, Hi nguài cao tuói thixa...): ThuOng xuyCn phOi hp'p 
tuyén truyên, 4n dng doàn viên, hi viên, nhân dan thuc hiên, chap hânh quy 
dinh v cOng tác PCCC và CNCH tti khu dan cu. Chü dng phát hin, kiên ngh. 
d xut các giâi pháp nh.m xix 1', khc phiic nguy co cháy, nO tai các khu dan cu 
lrCn dia bàn thi xã. 

14. Các phông, ban, ngành con Ii: Can cur churc nãng, nhim vii chu dng 
dOn dôc, kim tra vic chap hành quy djnh PCCC trong co quan, don vj vã phôi 
hçp tuyên truyn, vn dng nhân dan tIch circ tham gia PCCC. Tiêp ti1c cuing câ, 
kin toàn 1irc luçYng phông cháy, chUa cháy co sr dáp 1rng yCu cãu cOng tác 
PCCC&CNCH theo phrnmg châm "Bón tii chó". 

15. Uy ban nhân dan các phtro'ng 

- Giao trách nhim cii th vi ngl.ri di.mg dãu chmnh quyên CáC cap, thu 
tru'ing các co quan, doanh nghip, don vj trong vic tO churc thyc hin cOng tác 
PCCC&CNCH; triên khai thirc hin hiu qua các giãi pháp ye PCCC&CNCH vã 
chiu trách nhiêm ye viêc dam bão an toàn PCCC co quan, don vi, dia phuong. 

- ThuO'ng xuyên don dc, theo dOi, kiêm tra, hung dn vic triên khai thuc 
hin Nghj quyêt so 13/2020/NQ-HDND ngày 13/1 1/2020 cüa HDND tinh quy 
dnh v mirc h trq thumg xuyên dôi vâi churc danh Di tru'óng, Dôi phO f)i dan 
phông và trang bj phuong tin phông cháy, chCra cháy dôi vyi Di dan phông trCn 
djabàntinhNghAngiai don 2021 -2025 vàNgh quyt so 25/2021/NQ-iIDND 
ngày 09/12/202 1 cüa HDND tinh quy djnh yic xur 1 cac CO SO khOng darn háo 
yêu cAu v phOng cháy và chüa cháy di..rc dua yào su:r diing trén dja bàn tinh Ngh 
An truc ngày Lut phông cháy và chUa cháy s 2 7/200 1/QHI 0 ngày 29/6/2001 
Co hiêu luc. 

- Tiêp tiic cüng c, xây dirng mâi và duy trI hoit dng lurc Iuçng dan phOng 
bao dam ch d phii cp, phuong tin, diing cii chcra cháy, curu nan, curu h theo 
dOng quy djnh. Giao nhim v1i cii the cho 1irc lirçing báo v dan phO, dan quân ty 
v... trong vic phM hçp vi 1yc luçmg dan phông báo darn an toàn PCCC ti da 
phuong. Dam báo 100% khu dan cu trên dja bàn phãi ty to churc thirc tp phuong 
an chüa cháy, ciru nan, cñ'u h có sr ding 1irc 1ix'ng chra cháy ti ch. 

- T chuic tat các hot dng phi hp nhrn hung ung phong tráo toàn dan 
PCCC tai các don vj, dja phuong trong djp k nim 61 nãrn Ngày truyén thông 
lye lupng Cãnh sat PCCC&CNCH (04/10/1961 — 04/10/2022) và 21 nãrn Ngây 
toàn dan phông cháy và chra cháy (04/10/200 1 — 04/10/2022). 

- ChO dng bô trj ngan sách hang nãrn darn báo cho cOng tác PCCC&CNC 11 
tai dja phuung. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
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- Chi dao các co quan, dan vj, doanh nghip, co so' trên dja bàn chü dcng 
ihL1'c hin chap hành nghiêrn quy djnh PCCC, t chirc k cam kêt,tir giác chp 
hânh các quy djnh cüa pháp 1ut v PCCC, không d xày ra cháy, no kin. 

IV. TO CHIC THIJC H1N 

1. Các phông, ban, ngành, doàn th lien quan, Uy ban nhân dan các phu'ô'ng 
can cir chOc näng nhiêm vii dê xây dirng k hoch và trin khai thirc hin nghiCm 
t11c, hiu qua. Djnh kS'  06 tháng (truc ngày 15/6) và nãrn (tru'c ngày 15/12) báo 
cao kt qua 1htrc hin cOng tác PCCC&CNCH ye UBND thj xã (qua Cong an th 
xà) dC theo dOi, chi do. 

2. (iiiao COng an thj xã là ca quan thu'è'ng trirc ye cOng tác PCCC& , €1 I 
giip JBNI) thi xâ theo dOi, kiêm tra, don dc viêc triên khai thçrc hi 

No'i u/ia,,: 
- \/P t 'RNE) tinh: 
- (1ng an tiiih (PlìOng PCO7): - (dê báo cáo) 
- III hi ii. Ii l-IDND thi xã: 
- Chu tich UBND tlii xä: 
- Phó Cliii tich UBND thj xã; (dé phoi hçip clii dao) 
- Các phông. ban, don vj lien quan;  1 
- Cliii tich UBND các phiroiig

J 
 (dé thirc hin) 

- Liru: VI CATX. 
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