
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI cHU NGHIA VIETNAM 
THI XA CITJ'A LO Dc 1p - Tti' do - Hnh phuic 

S: /KT-I-UBND Cica Lô, ngày tháng 5 nám 2022 

KE HOiCH 
To chñc tong dQn thy'c bI trên dja bàn thj xã nàm 2022 

D chü dng trong cong tác phông ch6ng cháy rung, htn ch mirc thp nht 
các vii cháy r11ng và thárn thirc vt ti các khu thng và nhQ'ng dim trng cay lâu nàm. 
UBND thj xã ban hành ké hoich tO chirc tOng d9n thirc bI trên dja bàn thj xA näm 
2022, cu the nhu sau: 

I. MIJC IMCH, YEU CAU 
1. Muc dIch 
- Nâng cao trách nhiêm, nhn thirc, huy dng toàn dan và các ngành tham gia 

phông chng cháy rCrng và thâm thrc vt & các khu dan cu' trên dja bàn thj xã. 
- Chü dng phông chOng cháy thng, hn che dn mac thp nht nguy ca 

ra các vi cháy rü'ng, thárn thirc vat. 
2. Yêu cãu 
- Lam tot cOng tác tuyên truyn d can b, dàng viên, hi viên và nhân dan 

hiu du'gc imic dIch 2 nghia cüa vic phông chng cháy r11ng, thung xuyên tng d9n 
thirc bI ti nhu'ng diem trOng cay Iâu nàm trên dja bàn thj xà. 

- Lam sach thrc bI ti các khu thng, các dirn trông cay cua phtrng và các h 
dan trên dja bàn thj xã darn báo khOng d xáy ra cháy trong rnüa nng nóng. 

- Sau dp't ra quân nay các phung hang näm phài xây dirng k hotch, phân 
cong nhirn vi, b trI lirc luçrng, dung cii, phu'o'ng tin thrc hin ra quân lam sch 
thirc bi trên dja bàn phithng mInh. Trin khai k hoich ti các tO chirc, doàn the, can 
b, dãng viên, hi viên và nhân dan. 

II. NO! DUNG 
1. Ni dung cong vic 
Tng dpn, thu gom thirc bI ti các khu rurng, các dim trng cay cña phi.thng 

Va các ho dan trén dia bàn thi xã. 
2. Thô'i gian 
- Dçit 1: Ngày 26 tháng 5 nàrn 2022. 
- Dçt 2: Ngày 16 tháng 6 nàm 2022. 
3. IJia diem 
Trên dja bàn các phu'ng (giao Ban Chi huy Quân sçr thj xa, PhOng Kinh tê, 

Htt kim lam Vinh - Cüa là phi hçxp vi các phung kháo sat, 1ixa ch9n nh'ng khu 
virc, dja dim có nhiu thirc bI nguy co cháy cao dê tOng d9n). 

4. Ltyc lu'9'ng 
- Các phithng sir diing lirc luçing theo phuang an to chuc diêu dng hrc h.rçing, 

phu'ang tin chi huy chü'a cháy ra'ng, cháy thãm thirc bI cüa các phung dã xây dirng 
(khoàng 100 ngui) dng thñ huy dng ngi.thi dan gn khu vçrc tham gia. 
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- Luc lugng h trç cüa thj xã: Tong so 80 ngu'ô'i, trong do: 
+ Ban chi huy quân sir thj xã: 20 ngui 
+ Cong an thj xã: 10 ngu'i 
+ Don biên phông ci1a khu Cãng Ciira Lô - Ben Thüy: 20 ngui 
+ Di cânh sat PCCC và CHCN so 2: 20 ngu'è 
+ Htt Kim lam Vinh - Ciira LO: 10 ngui 
- Giao dOng chI Chi huy tru&ng Ban chi huy quân sx thj xã phân cOng 1irc lucmg 

nói trên, dng thai huy dng các 1irc !u'çmg khác cüng tham gia. 
5. Phuong tin, diing ci 
+ Dôi vói các phu'O'ng: 
-Ciraxàng: 01 
-Daophát: 20 
-Cào: 50 
- Cáng (gom thirc bI): 30 
-Vtdingkhác: 20 
+ Dôi vói thj xã: Các don vj tharn gia tir b trI phu'ong tin vâ dung ci phü hcp. 
6.X1thu'c hi 
Sau khi tng dpn, thixc bI du'Gc dua v khu dt trng d d& (cac phuO'ng phái 

theo dOi khOng d dam cháy lay lan). 
VI. TO CHITC THIYC HIEN 
1. UBND các phu'bng 
Lam tat cOng tác tuyên truyn vn dng can bô, dâng viên và nhân dan trén dja 

bàn true tip tham gia thirc hin có hiu qua dang thai phát huy tt hrc lu9'ng tii ch 
nông c& cüa phu'O'ng nhu dan quân tu ye, DBDV, cOng an, Doàn thanh niên, Hi phii 
nU, Hi Nông dan... 

2. Phông Kinh tê 
- Chü trI tharn rnu'u cho UBND thj xa xây dçrng và triên khai thirc hiên k 

hoach. 
- PhM hcp vO'i Ban Chi huy quân sir thj xã và các don vj lien quan giám sat 

vic th?c hin k hoch nay. Tong hçip báo cáo, dánh giá tinh hInh thirc hin cüa các 
don vi. 

3. Ban Chi huy quãn sii' th xã 
- Tham muu diu dng các 1irc lu'çrng tharn gia h trçl tOng d9n thirc bI cñng 

vâi các phu'O'ng. 
- Chi do, tham mru cho các cap üy chInh quyên cung cap, diêu dng hrc lu'cing 

dan quân, DBDV tham gia thirc hin k hoch và báo dam an toàn. 
- Trirc tip chi dio các don vj tang d9n thirc bI dam bão hiu qua 
4. Yêu cu Cong an thj xä, Hit Kiêm 1m Vinh-Cüa Lô; JJê ngh Th11 cãnh 

st PCCC và CHCN so 2, DOn biên phông Cü'a khãu Cãng Cü'a Lô-Bên Thfly 
Ba trI 1irc lu'cing, phuung tin và diing ciii theo sa lu'cing diu dng tham gia thire 

hiên k hoach. 
5. PhOng Van hóa thông tin, Trung tam VHTT và Truyên thông thj xã 
- Tang ctthng cOng tác tuyên truyn v phOng cháy, chU'a cháy ri1ng; kp thai 

dua thông tin v cãnh báo và dir báo cháy riling. 
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- Xây dmg phong sr, bài viêt dê tuyên truyên cho nhân dan trong cong tác 
phông, chng cháy rirng. Tuyên truyn v miic dIch, nghia cüa chin djch ra quân 
tong d9n th1xc bI trên dja bàn thj xã. 

6. Be nghi Uy ban mit trn T quc vã các to chti'c chInh trj xã hi thj xã 
Day mnh cOng tác tuyên truyn PCCC, nâng cao ' thirc chip hành các quy djnh 

an toàn ye PCCC; Vn dng các hOi  viên, doàn viên và toàn th nhân dan tIch cixc tham 
gia. 

Trên day là k hoch t chrc tng d9n thirc bI trên dja bàn thj xã nàm 2022. 
UBND Thj xä yêu câu UBND các phixè'ng, các do'n vi lien quan nghiêm tiic triên khai 
thuc hiên./.2& 

No'i nhân: 
- TT Thi u, TT HDND (b/c); 

- Chfi tch, các PCT UBND tlii x (b/c); 

- Các d/c UVTV Thj iy (b/c); 

- Các phông, ban, ngânh, don vi lien quan; 

- Dãng ty, UBND các phuOng; 

- Luu VT, 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

 

Vö Van Hung 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-05-10T10:09:03+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-05-10T10:09:08+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-05-10T10:09:13+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




