
U'c( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CIA LO Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 
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cháy ti các di tIch trong müa näng nóng 

Cz'ra Lô, ngày tháng 5 nãm 2022 

KInh gui: 
- U9 ban nhân dan các phiRmg và Ban quán 19 các di tIch; 
- Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông, 

Thrc hin Cong van s 1008/SVHTT-QLDSVH ngày 5/5/2022 cüa S& Van 

hóa và Th thao v tang cung cong tác phông cháy, chüa cháy müa nng nóng. 

D chü dng thirc hin có hiu qua cOng tác phông cháy, chüa cháy, dam bão an 

toàn cho các di tIch trên dia bàn Thi xA. U9 ban nhân dan thi xä Ci:ra Là yeu c&u 

UBNID các phuà'ng, Ban quãn 19 các di tIch; Trung tam Van hóa, Th thao và 

Truyn thông thirc hin mt s ni dung sau day: 

1. UBND các phirông và Ban quãn 19 di tIch 
- Tang cung cOng tác tuyên truyn, pM bin kin thirc pháp 1ut và k' nang 

phOng cháy, chüa cháy d nâng cao 9 thi'xc, trách nhim v phOng cháy cüa nhân 

dan, du khách tti các di tIch. 

- Tang cung chi do Ban1T quàn 19 di tIch thic hin nghiêm sir phân 

cOng. ct cir ngui luân phiên tüc trirc ti di tIch, nht là thai gian cao dim (các 

ngày lê trng gn v1i di tIch). Dt bin cành báo các khu virc có nguy co xày ra 

cháy n cao (nhà tranh, khu virc boa yang ma, so...); Tuyên truyn, nhc nh& các 

Ca quan, dcm vj, các h gia dInh xung quanh di tich có 9 thüc trong vic d&, xa 

rae thai. Tuyên truyn, huóng dn du khách thp huang tu&ng nim dung quy djnh 

(nên han ch s lugng huo'ng thâp). 

- PhM hçp vOl Cãnh sat phông cháy và chua cháy chuyên nghip t chOc t.p 

hun, din tp phucng an cha cháy cho các thành viên T quãn 19 di tIch d chü 

dng d& phó xu 19 khi có sr c xy ra trên dja bàn. 

- Tang cuOng cOng tác kim tra, phát hin và khc phic các thit bj din có 

nguy co' gay cháy M nhu: DiRing giây dn, cOng tic, cam, cu giao. . .(dä bj 
xMng cp); ThiRmg xuyên tia chân huo'ng, nu dé qua nhiêu s tiên an nguy ca 

gay cháy; Khu vrc hóa yang ma chua dam bão hotc 0 vi trI sat vOi cOng trInh kin 

true gc cOa di tIch thl Co phuong an tu M hoc di chuyn dn vj trI phü hqp. 



- Ltp dat he thng báo cháy tir dng, camera quan sat hott dng tti di tIch; 

b sung kjp th?ñ các trang thit bj thit yu dam bào cong tác phông cháy, chUa 

cháy tai ch cho các di tIch (nhu xô, chu, may born nuó'c, birth chüa cháy...). 

2. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông Thi xä 

Kim tra, don dc cong tác xay dirng phuong an phông chng cháy, chüa 

cháy ti cac di tIch di UBND cac phumg và Ban quân 1 các di tich trên dja bàn. 

Nhn dugc Cong van nay yêu cu UBND the phung, Ban quãn 1 các di 

tIch, Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông nghiêm tiic t chic trin khai 
thuc hiên./. ii- 

Nyinhân: 
- Nhu trên; 
- Si VHTT; 
- TT Thj üy,TT HDND; 
- ChU tjch, các PCT UBND thj xä; 
- Các phông, ban, don vj lien quan; 
- Luu VT, VH. 
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