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S: /UBND-CATX 
V/v tang cuOiig cong tác tuyên 
truyn dam báo an toàn PCCC 

CQNG HOA xA tiQi cnU NGIIIA VJI'F NAi 
Dôc IaJ) — Tu' (Jo — Hanh 1)hüC  

Cá'a Lô, ngày iháng 06 nani 2022 

lKInh girl: 

- Tru'ang các phOng, ban, ngành, doàn th 'L'h xá. 
- Chü t4ch UBND các p1urng. 

!Ir dâu nãm 2022 dn nay, cong tác phOng cháy, chC'a cháy và can nan. 
ci'ru ho (PCCC và CNCH) trén dja bàn thi xâ dã du'c cap iy, chmnh quyên các 
cOp, cOc tO eht'c doàn the, chInh trj - xâ hi, cc quail, dan vj, doanh nghip quaii 

tOrn !ãnh dao, chi dao, thçt'c bin; cOng tác tuyën truyn PCCC cO chuyCn biii tO 
net, nâng cao ' th(rc và nhân thrc v PCCC cila can bO và nhân dan; tInh hInh 
chày, n du'cic kim ch, S6 vt cháy giárn, khOng Co thit hal  v ngu'i, gop p1iii 
civan trcng darn bão An ninh trt tir, phijc vi phát trin kinh t - xâ 1ii IrCim dOt 

bàn ihj xâ. Tnrc nhrng din bin phrc tap,  bi thu'ng cda thai tit nng hong 
kCo dài, do in khOng khI thp, cac chat, vt 1iu khô nóng d bAt cháy, nhLl cOu 
sir dung din Va càc Ioai nhiên 1iu phic vi sinh boat, san xuAt, dch vçi tang eno 
dan dCn nguy co' xOy ra cháy, nO tai  co' quan, dan vj, doanli nghip, nba 0' 1i gia 

dInh, nba dê a kt hcip san xut, kinh doanh... và cháy rrng tang cao. DC dani 

bdo an toàn PCCC, UBND thj xã xây dmjng bài tuyên truyn, khuyn cáo dwii 

bOo an toàn PCCC (n5i dung tuyên truyn, khuythi cáo kOin iheo,, yCu ciu cOc 

PliOng, ban, ngành, doàn th, thj xà; UBND các phu'ng tIii'c hin tot niOt  sO nOl 

clung sau: 

I PhOng Van boa Thông tin, Trung tarn VOn hóa, The thao và 11'Uycii 

thong thj xO Cra là: TrCn ca s ni dung luyên fruyn, khuythi cáo kOin ih biCu 

tip thanh bài tuyCn truyCn du'i dang  file s6 d sao gñ'i cho UI3NI) cOc phu'O'ng 

d tO ch(rc tuyCn lruyCn trên h thông phát thanh cila các phu'O'ng; bCn cinIi do 

thông tin, tuyCn truyCn, khuyn cáo darn báo an toàn PCCC bang iihiCu blab 

tliO'c thit thçrc, hiêu qua, sâu rng (nhu' xáy di'ng các phóng .si', fin bc'ii, Iurc'n 

ii'iiy?n i/nc quan. ..) dC các t6 chirc, cá nhân, Ca quan, dan vj dong tr6n dja hOim 

Thi xä thçrc hiën t6t cOng tác phOng cháy chiTra cháy theo quy djnh. 

2. ChU tich UBND các phräng: Tliu'rng xuyCn tuyên truvCn ti'Cii Ii thông 

phát thanh cUa phung, kh6i, xórn, kim chung cr, chci, khu vu'c dOng imgu'O'i ... 

th3ii tin, tuyCn truyên, khuyCn cáo darn bao an toàn PCCC sOu rOng den các tO 

chO'c. Ca nhân, hO ia dInh và qun chOng iiliân dOn trën da bOn, darn bao tail 

lan/ngày I) buôi sang và buOi chiCu; Ben canh do tuyCn truyen bang 



TM. UY BAN NIIAN I)AN 
KT. CHU TICH 

P1-tO Cl-lu TICII 

Vö 's7än 1iin: 

iiiiiêu hinh tiirc khác dê Nhân dan, các to chirc, co quan, don vi dóng trên d!a 

bàn phu'äng thirc hin t& cong tác phàng cháy chCa cháy. 

3. COng an thj xa Cüa Là: Chñ tn p1iSi hcip Trung tarn VHTT Va truyên 

thông thj xã vâ cac daii vj lien quan cung cap các so Iiu, van ban. tài Iiu liOn 

quaii d xay dçrng các tin bài, phóng sir nhrn tuyOn truyn, khuyn cáo darn báo 

an toàn v phông cháy chfta cháy; thu'äng xuyOn kiCrn tra, hung din idOnl tra 

vc c1ip hán]i các quy djnh ye phông cháy cIiCra cháy dôi VGi các C0 SO thuc 

thni (1UYe11  quail i. 

4. Các p11611g. baii ngành liOn quail: Can cñ' chi'c nãng, nhini vi quàn 

tnit, pho bin. tuyOn truyn, khuyn cáo sâu rng darn bao all toàn PCCC den 

các don vj trkrc thuc và toàn the can b, c011g cIirc, viOn c1lrc, cOng iihan viOn 

dC nhin thu'c nO Va chap hanh nghiêrn ttc. 

YOu cu cac doii vj thrc hin nghiêm tüc. Qua trinh tlirc hiçn nêu có kilo 
kliãn, vuO'ng mac, kip  thai báo cáo UBND th xã (qua (ông a/i ih/ .vä) d& duc 
huong din. 

I\'oi u/tan: 
- N1ir kmnh gri (d thrc hiên) 
- Cong an tinh (Phong PCO7) 
- fliuong truc Thi iiv - (do báo cáo): 
- ihuOng trt,ic HDND thi xâ 
- Chti tich. PCT UBND thi xi (dO chi dao): 
- Luii: VT. CATX. 



Khuyên cáo bin pháp an toãn PCCC müa nãng nóng 

(Ban hânh kern theo Cong van s /UBND-CA ngày /06/2022 cza UBND 
thi xa Ct'ca LO) 

Truóc nh&ng din biên phuc tp, bt thtrô'ng cüa thôi tit nang nóng 
kéo dài, do am không khI thp, các cht, vat 1iu khô nóng d bt cháy, nhu 
cIu sü ding din và các 1oii nhiên 1iu phiic vy sinh hoit, san xuat, dich vu 
tang cao dn den nguy co' xáy ra cháy, no ti co' quan, do'n v, doanh nghiêp, 
nhã ö' hi gia dInh, nhã d & kêt hyp san xuãt, kinh doanh... v cháy rung 
tang cao. D bão dam an toàn PCCC, UBND thi xã Cü'a Lô khuyn cáo các 
bin pháp an toãn PCCC nhtr san: 

I. Các bin pháp PCCC dEi vol h gia dInh 
1. Thung xuyên kim tra các thit bj din, tránh d các sr c chp cháy do 

hu' hông và tui th9 cüa các thit bi; kim tra, 1p dat các thit bj báo v nhu': cau 
clii, cong tc, cu dao, attomat, role tu dóng ngt diên, chng qua tái, chp cháy 
cho dithng day day din trong nhà và chng qua nhit cho tirng thit bj din, däc 
biêt là các thi&t bi có cong sut lan (Dung attomat báo v có thông s phi hp 
riêng cho tiling phông, cho tiling thit bj cO cong sut ló'n nhu' bInh nóng lanh,  diu 
hôa...). 

2. Khong sir diing cing Füc nhiu thit bj tiêu thu diên vu'Tt qua khá nãng 
chiu tâi cilia day dn. Phân b các thit bi tiêu thu din trên du'ô'ng dày dn din dé 
darn báo cOng suit truyn tái cilia day din tránh hin tu'ong qua tái gay cháy khi 
l dat them thit bi diên có cong suit ln phãi 1ra chpn dày dn cho phil! hcip. 
KhOng sir diing dng thO'i nhiu thit bj tiêu thi din trong ciling mt 6 cam. 

3. Không tir câu, moe, dâu nôi day diên tñy tiên, tránh di dày din luOn 
qua mái là, mái ton, qua tam lot san hoc treo trên tung, vách lam bang vt lieu 
d cháy. Khi sir diing bàn là, bêp din, bép tir phâi có ngwlii trOng coi. 

4. Không dir trü' xàng dâu, khi d&, khI d cháy nO và các cht lông d cháy 

ô' trong nhà a, tru'O'ng hgp can phài dê dii trü' thI chi dir trü' s 1u'ng It nhàt và d o' 

khu vrc riêng bit tránh nhm 1n và do vo. 
5. O to, xe may và các phuo'ng tin diing cii cO xãng du, cht lOng, d 

dung, hang hóa dê cháy dé trong nhà ir phâi each xa bp dun nàu, ngun sinh 
nhit. Thiêt bj chira, dan xãng, dâu... phái kIn. Không nén dê 0 tO trong nhà ô' 

phOng ngira xe tir cháy hoc khI khói dc khi nOmáy. 

6. Han chê sir dng g tam nhra, rnüt xOp... d p tu'ang, trn, vách ngãn 

nhãrn han ch cháy lan. 

7. Bô trI noi thô' cung hçp 1, tumg phia dt bàn th, trn phIa trên ban thO' 

phâi bang vt 1iu khOng cháy. Den, bat huong, nên phài dt chc chin trén các vat 

khOng cháy, each xa vt dê cháy, han chê tOi da yang ma, huong, nn d trCn bàn 

thà'. Chi dot den. nên, thp huong khi có ngui lan a nhà trOng coi. Khi dot yang 

n phài trông coi. có che chn tránh cháy lan hoc bj gió cuOn tan lü'a gay cháy 

1 a a. 
8. Noi dun nu phài có vách ngãn bang vt 1iu khOng cháy. Nu dung hp 

gas phai có bin phap chông chut can thüng ng dn gas, khi dun nãu xong phâi 
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2. Lam mdi, tu siira dung bang can hra di vi các khu thng có nguy Co.  

xãy ra cháy cao. 
3. Rà soát phuong an chtra cháy cho tirng 1oi thng cii the, phii hçp vi diCu 

kin phuang tin, nguôn ni.thc cha cháy hin t?i. 
4. Tang cuô'ng tuân tra, giám sat nhü'ng khu thng có khá nãng bat cháy cao, 

thirc hin ch d tutn tra nghiêm ngt trong su& rnüa nãng nóng. 
5. Tang cung tuyên truyên, hung dn các bin pháp PCCC rung dôi vói 

các h sinh sang yen rrng. 
6. Chñ dng trang bj các trang thit bj, phtxang tin, các chat chua chiy 

phic vii chua cháy rü'ng. 
7. Khi phát hin cháy r1rng phãi thông báo kjp thñ cho chInh quyên da 

phuung, cac 1rc luçrng chirc nãng d t chtrc d.p tat ngay khi darn cháy rnói phát 
sinh, không d xãy ra cháy Rn./. 
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