
UY BAN NHAN DAN 
THI XA CIJA LO 
So: /UBND —CM 

V/v trin khai các nhim vi tr9ng turn 

&t phá trong cong tác PCCC di vó 

1oi hInh nhà hO gia dinh, nhà d a 
kt hap san xuutt. kinh doanh 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc  1p - Tii do - Hinh phác 

Cü'a Lô, ngày tháng 03 nãm 2022 

KInh g11.i: 

- Chü tjch Uy ban nhân dan các phu'ng; 

- Thu tru'Ong các phông, ban, ngành, doàn th Th xã. 

Thai gian qua, theo so 1iu thông kê tr ngày 01/02/2022 den ngày 22/02/2022 

trên da bàn tinh Ngh An xãy ra 06 vi cháy nhà & h gia dInh và. nba a k& hgp san 

xut kinh doanh; dc bit, trong do xày ra 02 vi cháy gay thit hi v ngu&i, gôm: 

Vi cháy xáy ra ngc'iy 0 1/02/2022 (inuing 1 T1t) tgi nhà a h5 gia dInh thuc xâ Hoa 
Scm, huyn An/i Saii 1am 02 nglcôi ti vong, gdn day nhá't ngày 22/02/2 022, xáy ra 

vi cháy tgi ki ó'I kin/i doanh dc an "Bin mt am tivcc Ha Thânh" tçzi khó'i 3, thi 

trá'n Diên Cháu, huyên Diên Cháti, tinh Ngh An lain 01 ngu'ô'i ché't. Hin nay, 

cong tác tuyên lruyn, kim tra PCCC d& v&i khu dan cu, h gia dInh, nba dê & 

hçip san xut, kinh doanh trên dja bàn Thj xâ Cra Lô da duçc chü tr9ng thrc hin tuy 

nhiên vn tirn .n nguy co cháy no gay thit hri v ngu&i và tài san. 

Tmóc tInh hInh trên, d tip ttc chü dng các giái pháp nhrn phông nglxa, hn 

ch các vii cháy, n ckM vó'i 1oi hInh nhà & h gia dInh, nba d a k& hçip san xut, 
kinh doanh trén dia bàn, Chü tjch UBND Thj xa yêu cu Chü tjch UBND các 
phu&ng, Tru'àng các phong, ban, ngànb, doàn the Thj xã thirc hin mt s ni dung 

sau: 

1. Tiêp tiic thirc hin nghiêrn các van bàn chi dao  cüa Tinh üy, UBND tinh, 
UBND Thj xã ye thiyc hin d9t cao diem tuyên truyCn, kiêrn tra an toàn PCCC dôi 

vó'i khu dan cu, ho gia dInh, nhà d & kt hçrp san xutt, trên dja bàn, trong dO chu 

trpng rnt s ni dung sau: 

- Chu dng näm chäc tInh hInh, t chüc kiCrn tra vic thirc hin kin nghi 

di v&i nba & h gia dInh và dc bit 1oti hInb nhà 0,  kt hçp san xut, kinh doanh 

có nhiu tn t?i,  vi phtrn ti các in kirn tra truóc: rà soát các h gia dInh, nba & 

k& hqp san xut kinh doanh mó'i phát sinh d tin hành ngay cOng tác kim tra, 
hu&ng din ye ccc. Dng thô'i, xr 1 nghiêrn các tru'ö'ng hçip không t chirc thirc 

hin kin nghj cfia doàn kim tra; tnthng hcp vi phim dn dn nguy Ca xây ra 
cháy, n gay thit 1iii nghiêm tr9ng phái kiên qu\'t tm dInh chi, dInh chi hot 

dng theo quy djnh. 
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Ngoài ra, yêu cãu CIiü tjch UBND cáo phu'à'ng giao ti'ách nliirn dôi vói các 

thành viên trong doàn kiém tra cong tao ccc phái thuông xuyên, chü dng thirc 

hin cong tác nm tInh hInh dê kp thO'i phát hin, ngàn chn ngay các nguyen 

nhân, diu kin phát sinh cháy, n. Tru'ng hçip d xáy ra cháy, n gay thit hai 

nghiêrn trpng, phâi kim dirn, lam rO trách nhirn cüa trng tp the, cá nhân có 

lien quan và có hInh thác xir 1 di vó'i tru'ô'ng hçp vi phm theo quy djnh. 

- Phi hçp t chrc tuyên truyn, ph biCn kin thác, pháp 1ut v PCCC 

bang cáo hInh tlTuirc phii hp'p. Ni dung tuyen ti'uyên ctn chO trQng các ni dung: 

"Phá do' chung cpp, tio lOi thoát nan" tai các khu dan cu, nhà 0' kêt hp san xuât 

kinh doanh; "Sü' ding các thiêt bj din an toàri d phông, chông cháy, no" tai  các 

cd quan, 1dm dan Cu', 00' 50' san xuât, kinh doanh; "Trang bj cong ci PCCC và 

thoát nan tai cho"  tai  các khu dan Cu', h gia dInh. 

- Chü tjch UBND phu'ô'ng t chtrc kin toán Di dan phdng trên dja bàn 

theo quy djnh tai  Khoân 1 Diêu 44 Lu.t sá'a dOi, bO sung nt sO diêu cüa Lut 

PCCC; phôi hçrp Cong an Thj xã tO chá'c huân 1uyn, bOi duO'ng nghip v PCCC 

cho lirc lu'png dan phdng theo quy djnh; t6 chô'c kháo st, xây dirng và tO chirc 

thxc tp phu'ang an chfta cháy theo quy djnh t?i  khoán Diêu 10 Thông tu s 

149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 cua B COng an. 

2. Tp trung thrc hin cáo giái pháp sang t?o,  dt phá nhãrn tao  sr chuyên 

bin rO net, thrc chat cOng tao PCCC di vó'i khu dan cu, ! gia dinh, nhà dê kêt 

hçp san xut, kinh doanh, vó'i phu'o'ng chãrn "pl;óng chap ho'ii chü'a cháy", quy& 

tarn lam giám sO vii cháy và thit hai  do chy, no gay ra dOi vó'i loai hInh Ca sO' 

trên. Cti the: 

2.1. Cong an TIij xã Cü'a Là 
- Chü trI, phOi h9'p vO'i Phông Van boa Thông tin, frung tarn Van hóa - 

The thao và Truyên thông xây di'ng cáo tin bài, phóng ski' nhrn tuyên truyên, 

phé bin rng rãi cáo van bàn pháp lut v PCCC, k nThg xO' 1' khi cO oháy, k 

nãng thoát dn cáo co' quan, t chii'c, doanh nghip nhân dan; dng thO'i, 

tang cu'O'ng thO'i lugng phát song, du'a tin, bài, phóng ski'  wyn truyên ye ccc 

trên các phuang tin thông tin dai  chüng, các nn tang, i'ng diing internet... 

- Phi hçp Phông Giáo diic và dào tao  thj xã xây dçi'ng Re hoach to chic cáo 

bui tuyên truyn trii'c tip, tit h9c ngoi khoá v k nàng PCCC, thoát nan tai 

truO'ng h9c, ca sO' giáo diic. 
*Ll1i1 : Ni dung tuyên truyé'n phái da ci'gng v h1iii thi'c, ni dung râ rang, 

dé hié'u, tao duv'c sz'c thu hat, truyn dQt thông tin ci the, trrc tiê dé'n ngu'ô'i dan 

nhrn náng cao nhán tha'c, j tht'c ch4p han/i quy dinh ye PCCC, /cjY nàng thoát nan, 

th dyngphtco'ng tiçn chi7'a chq'y dê k.4 thô'i xi Ij ca'c tin/i hud'ng cháy, n. 



2.2. UBND các phwà'iig 
- Tip tic dâ ;.' mnh xây dirng phong trào toin dan ccc, t chirc xây dirng 

mô hInh an toàn v PCCC. Trong do, can cr tInh hInh thirc tê ti da bàn, các dn 

vj chü dng phuong an lira ch9n, xây dixng các mô hInh ci th nhu: "Khu phó' an 

toàn PCCC", "To i/en gia an toàn PCCC", "TO dOn cic kiéu mOil ye an toàn 

PCCC" (trong dO. niOi gia dInh du dlcQ'C trang b/ binh chfa chOy vC có It nht 01 

thành v/en gia dIn/i dUQ'c tuyCn truyn, hun luyn nghip vit PCC,) 

- Tiêp tiic duy trI cOng tác tuyên truyn, vn dng các h gia dInh sir ding 

nhà x chi có 01 1i thoát nn tin hânh tto 1i thoii nin thi'r 2, quyêt tam den ngày 

31/3/2022, 100% nii,â & h gia dInh, nhà & kt hcip sn xut, kinh doanh phái có tôi 

thiu 02 1i thoát nn theo diling tinh thin chi do cia IJBND tinh. 

- Phi hop trirO'ng các ban cin su khM, khu dciri Cu thung xuyên th chrc cac 

bui tuyên truyn, sinh hot tp trung v chuyên d PCCC tti các dja dim nhu nhà 

van hoá, nhà sinh hot cong dOng ctê tuyên truyên sñu rng den nhiu tang 1&p nhân 

dan, nhãrn nàng cao nhân thirc, 2  thirc cãnh giác, xcm vic thirc hin bâo dam, chp 

hành quy djnh y ar toàn PCCC là cong vic thung xuyên, hang ngày; tang cung 

tuyên truyn v PCCC qua ba truyn thanh ti khu dan Cu It nht 01 1n1ngày vào 

gi& cao dim (vic thi'c hin phOl dzrçic ghi chép hOng ngày vOo s nhçt k phOt 

thanh liru tai cOë khJi). 

- Phi hop giüa CáC ban ngành, doàn thanh niên tti dja phu'o'ng to ChuC 

tuyên truyCn ye PCCC theo CáC hInh thii'rC phong phñ, da dng, c th nhu: Diêu 

hành c dOng; tityOn truyn luu d(5ng tçii cOc tuyn du'&ng dóng dOn cu diem tp 

trung dOng ngu'O'i nhu chQ; trung tam thuv'ng mgi, cOc khu do thj; to chOec cOc buOi 

tuyên truyn trcc tiép tgi cct quan, doanh nghiêp, co sà trên dja bàn... 

2.3 PliOng Vàiz boa - Thông tin, Trung iOni Van boa - The thao và 

Truyn thông 
- PhOi hp'p vO'i Cong an thi xã C&a Lô xay dçrng cac tin bài, phóng sr v 

Cong tác tuyên truyn, kim tra PCCC di v&i khu clan cu, h gia dInh, nhà d & kt 

hop san xut, kinh doanh trên dja bàn Thi xã Cira LO. 

- Tang cu'Ong thO'i lung phát song, du'a tin, bâi, phóng sr tuyên truyn v 

PCCC tren các phuong tiên thông tin di ching, cic nên tang, rng dng internet. 

Trong do, tp trung tuyen truyn, phO bin rng 1ai các van bàn pháp 1ut v 

PCCC, k nang xi 1 khi có cháy, k nàng thoát nan dn các Co quan, t chc, 
doanh nghip và nhân dan. 

2.4 Plthng GiOo dic và Dào 4w Thjxã 
- Chi do các trLr&ng hpc, co sO' giáo dic trCn dja bàn xây di.rng và t chüc 

thu'c hin K hoçtch PCCC&CNCH nàm 2022. Thong do, tp trung thVc hin 
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chuyen d trpng tarn dçi. ph näm 2022: "Tuyén trin''ii. hiró'ng clan kién th&c 

PCCC và k5Y näng thoát nin igi các c4, bác hQc trên a7a bin i/if xa 
- Phi hcrp Cong an Thj xã Cira Lô xây dxng ké hotch to chü'c các buôi 

tuyên truyn tnrc tip, tiêt h9c ngod khoá v k5' nãng PCCC, thoát nan; t ch(rc 

hun 1uyn, bM duOng nghip viii PCCC cho giáo vien, nguO'i lam vic ti tti 

tru'è'ng hoc, co' so' giáo dc. 

2.5 cacpliong, bait. iigaii/i, doàn the k/the 

- Trên co' sO' cFurc Rang, nhirn vu, phOi hçip thi'c hicn các ni dung cong tác 

PCCC&CNCH trén dja ban thi xã. To chO'c quán trit den toán the can b, cong 

chü'c, viên chirc, doàn viên, hi viên chp hânh nghiêrn quy djnh cña pháp lut v 

PCCC; tIch circ tuyên truyên, vn dng ngu'i than vâ nhãn dan flO'i cu' trá thirc 

hin t& các quy dnh v PCCC. 

3. Chê d thông tin, báo cáo 

- UBND các phu'drig báo cáo tOng kCt kêt qua tiuyc hin cao diem tuyên 

truyn, kirn tra an toàn PCCC 1oi hmnh nhà a h gia dInh, nhà dê 0' kt h9p san 

xut, kinh doanh trwó'c ngày 15/4/2022 v UBND Thj xã (qua Cong an Thj xä,). 

- Giao Cong an liii xã chju trách nhirn to chñ'c thçt'c hin nghiêm, hiu qua 

các nhirn vii duc phân công, dng thO!i  ciing phi hcp thu'O'ng xuyên theo dOi, 

don dc, hu'ó'ng dan, kiCni tra vic thyc hin ci.ia UBND cc phu'O'ng; tOng h9'p kêt 

qua, tham rnuu, báo cáo Chii tjch UBND Th xã dê theo dOi, chi dio. 
* Lzi'u j: Hin nay. tinh hInh c/fch bnli Covicl-19 cl/eu b/eu phzc tqp. Do do, 

can ct' tin/i hInh c/f ch bnii igi ti'cng dfa phu'ong, yêu cáu Truthig COng an thf xã, Clii 

tfch UBND cac phu'&ng clii? dng nghiên ci'u, thani mu'u, c/u dao t,'iCn khai thu'c hién 

nghiérn các bin phOp pliOng, chO'ng dich, bOo darn an loOn, chO'ng lay nhiêin trong 

quO trInh trién khai thy'c hiçn cthc giOi p/iOp bOo darn phii hgp, hiu quO. 

Nhn duc Cong vñn, yêu cu các don vj tO chirc thijc hin nghiêm tilc. Qua 
trInh thirc hin, nu có khó khän, vu'ó'ng m,c, k thO báo cáo UBND Thj xã (qua 

COng an Thf xâ) d chi dçio, hu'ó'ng 

No'! nlzâii: 

- Nhu' kInh giri (d thijc hin); 

- Cong an tinh Ngh An 

- Thung trirc Thj Ciy 

- Thuing ti'irc HDND TX 

- Chii tjch UBND TX 

- Liru: VT, CATX.  A< 

(d báo cáo); 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PIIO CHU TICH 

  

     

Vö Van Hñng 
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