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cbQ'a cháy dOi vi khu dan cu', h gia 

dInh. nhà kêt hcp san xuât, kinh 
doanh trên dia ban thi xä 

CONG HOA XA 119! CHU NGFIIA VIET NAM 
Dc 1p - Ti' do - Hnh phüc 

Ct'ra Ló, ngày thcng 6 náin 2022 

KInhgiri: - Tru&ng các phông, ban, ngành, doàn the cap thj xà; 
UBND các phiRmg. 

D chü dng thirc hin các bin pháp phông cháy, chü'a cháy (PCCC) dôi vó 
kim dan cu, h gia dInh, nhà i kt hap san xuât kinh doanh trên dja bàn thi xâ, 
dng thô'i, thuc hin Cong van s 4239/UBND-NC ngày 10/6/2022 cüa UBND tinh 
Ngh An v tang cuè'ng cong tác PCCC và ciru nan, ciru ho di vó'i khu dan Cu., 

nhà d & kt hap san xut, kinh doanh trên dja bàn tinh, UBND thi xã yêu câu: 

1. Các phông, ban, ngành, doàn th cp thj, UBND các phu'ô'ng 
a) Phát huy vai trô, trách nhim "néu gutrng ", quyt 1it cüa ngu'ô'i d&ng 

dâu, thu tru'&ng dan vj trong viêc chi dao trin khai, thtrc hiên cong tác phOng, 
cháy, chü'a cháy tii dan vj và trong linh vi'c, dja bàn phii trách. Lay phông ng1ra 
là chInh, phông là "xáy ", chüa là "chdng ", 1y phông là "Co ban - Chin Iu'o'c - 

Láu dài ", lam tt cong tác chira cháy, phuong chârn là: Tfrng nhà an toàn - 
tfrng kIui, iii dan Cu' an toàn, phtth'ng an bàn. 

Tru'ô'ng hap dan vj, dja phu'ong dê xáy ra cháy 1&n, cháy gay thit hi 

nghiêrn tr9ng v ngu'è'i, tài san, së xem xét trách nhiêrn cüa tap the, cá nhân lien 
quan nu khOng trin khai dy dü các ni dung, bin pháp v PCCC, buông lông 
quàn l2, thiu trách nhim trong quàn 1)2 nhà nu'&c ye ccc. 

b) Ph bin, quán trit, tuyên truyn den toàn the can bO, dáng viCn, cOng 
nhân viên chrc, nguôi lao dng trong co quan, don vj và toàn the nhân dan trCn 
dia bàn thi.rc hin nghiêm các quy djnh, hu'&ng dn v an toàn phông, chOng 
cháy, n, nhu: Luât PCCC; Nghi dinh s 136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 quy 
djnh chi tit m5t s diu và bin pháp thi hành Luât PCCC và Luât sra ddi, bO 

sung imt s diu cüa Lut PCCC; Quyêt djnh so 23/2022/QD-UBND ngày 

18/01/2022 cüa UBND tinh ye vic ban hành quy djnh an toàn PCCC dôi vó'i 
nhà & riêng ié, nba ô kt hap san xu.t, kinh doanh trên dja bàn tinh Ngh An...; 
xây dirng, niêm yet các panO, khâu hiu tuyên truyên, nâng cao nhtn thuc cüa 
rni cá nhân trong dan vj, dia phuang. Dng th&i, d nghj mi cá nhàn can chü 
dOng tim hiêu, nm bt các kin thirc pháp luât ye ccc, k nãng xü' 1)2 tInh 

huông cháy, n, k nàng thoát nan  trên các phuong tin thông tin, rnng internet, 

CáC i.rng dçtng trên din thoai thông minh (trang Zalo, Facebook cia Phông 



2 

Can/i sat ccc và CNCH- Cong an tinh; z'mg dyng "Báo cháy ]14"...). 
2. Phông Van hóa thông tin, Trung tam Van hoá, The thao và Truyên 

thông thi xä chü trI, phi hçTp Cong an thj xã xây dirng, dang tái các phóng sy, 
ban tin, bài vit tuyên truyn trên các phucing tin thông tin dai  ching và các 
nên tang trng dung cüa ming internet v tmnh hInh kt qua cOng tác PCCC vã 
CNCH và các quy djnh cüa pháp it, dc bit là Quyk djnh s 23/2022/QD-
UBND cüa UBND tinh ye vic ban hành quy djnh an toân PCCC di vó'i nhà ö 
riêng lé, nhà ó' kt hap san xut, kinh doanh trên dja bàn tinh Ngh An, nhärn 
nâng cao nhn thirc, thiirc trách nhim cña ngithi dan trong thirc hin các quy 
djnh an toàn PCCC tai  nhà i và các cci sâ kinh doanh; dng thñ, tang cu'ng 
thô'i lu'cing, 1u'ct phát song, dim tin, bài, phóng si,r tuyên truyn v PCCC trén 
các phucing tin thông tin dai  chiing, các nn tang, üng ding internet... 

3. Cong an thj xii 
a) Lam tOt cOng tác nm tInh hInh, diu tra cci bàn, 1p danh sách 1 O0% 

các cci s thuc din quán 1 v PCCC d tin hành cOng tác quán 12  nba nuóc 
v PCCC theo quy djnh. Dc biêt lu'u các dja bàn, khu vrc tr9ng diem có nguy 
cci cháy, nO cao, khã nãng gay hu qua dc bit nghiêm tr9ng d tang c1xYng tôi 
da bin pháp quän 1 ye ccc. 

Rà soát, thông ké, l.p danh sách 100% nhà h gia dInh riêng lé vã nlià a 

kt hop san xut, kinh doanh chua dam báo diu kin an toàn PCCC theo QuyCt 
dinh so 23/2022/QD-UBND cüa UBND tinh trên dja bàn quán 1 dê tp trung 
tuyên truyên, kiêrn tra, hithng dn thirc hin. Trong do cn chili tr9ng vic rà soát, 
huang din 100% h gia dinE, nhà d & k& hap san xuât, kinh doanh chua có lOi 
thoát nan  thilr 2 phái mo lOi thoát nan  thi 2 (qua ban cOng, 10 gia, lOi len mái, 
thang day, Ong tiit...); trang bj bInh chüa cháy xách tay, diing ci phá dO thO so; cO 
phuang an xü I2 tjnh hung cháy, n& thoát nan  an toàn và t chilrc thtrc tp 
phucing an chüa cháy theo quy djnh cilia pháp lut. 

b) PhOi hap huOng dn LJBND các phumg thành ip và kin toàn !11c 

Iucmg dan phông, dam báo 100% khu dan cu phâi duçic thành 1p Di dan 
phông; dng th&i, tang cu&ng hun 1uyn, bM dlrOTig v k nãng, nghip vçi 
chCia cháy, thu nan,  thu h cho 1irc hxcmg dan phông dê dáp iling yêu câu cong 
tác PCCC trCn dia bàn. 

Chü dng nghiên thu các quy djnh cüa pháp 1ut dM v&i rniLrc h trç 
thung xuyên cho Di tru&ng, Di phó Di dan phông và trang cp thit bj cho 
luçing dan phOng, tham mu'u UBND thi xã báo cáo de xuât HDND tinh sOa dOi, 
bO sung hoc thay the Nghj quyêt sO 13/2020/NQ-HDND ngày 13/11/2020 cüa 
I-IDND tinh quy djnh ye milrc h trq thuOng xuyên dOi yój chilrc danh Dôi 
truâng, Di phó Di dan phOng yà trang bj phucing tin di v&i Di dan phOng 
trên dia bàn tinh Ngh An, giai doan  2021 - 2025, bão dam phü hap, dung quy 
djnh cüa pháp 1ut. 



c) Phi hçp vâi các cci quan truyn thông, báo chI tang cu'ô'ng cong téc 
tuyên truyn, phô bin kin thirc, k5 nãng v PCCC dn các tang 1p nhãn dan; 
dtc bit chi trQng cong tác tuyên truyn, hu'cng dn ngu'ii dan ye thao tác, k 
näng v phông cháy, báo cháy, chUa cháy, thoát hiêrn v.v... 

d) Phi hqp các dcin vj lien quan xây dirng và to chirc thirc tap, dn tip 
phixong an chüa cháy, phucing an ciru nan,  cü'u h cOa co quan Cong an dOi vi 
khu dan cii có nguy ca cháy, n cao, co sâ nguy hirn v cháy, no trong khu dan 
cii có huy dng 1rc huçrng dan phOng, Fçrc hugng PCCC cci so tharn gia. 

e) T chirc thrc hin và Chi dao  hrc lu'çmg Cong an phuOng tham rnu'u 
UBND cüng cap: 

- Tiêp tVc  triên khai dng b, hiu qua cOng tác quán l' nhà nu'óc ye 
PCCC theo quy djnh tti Diu 52 Nghj djnh s 136/2020/ND-CP cüa ChInh phu. 
Thirc hin cong tác huOng dan, kim tra an toàn ye ccc djnh kS'  01 1n/0 1 
nãm di vOi loai hInh nhà 0 ho gia dmnh, nba a kt hçp san xuât, kinh doanh; to 
chrc phOc tra vic khc phiic di vOi co sO có tn tai, vi phrn; xii I nghiêrn các 
hành vi vi phm quy djnh cüa pháp 1ut ye ccc. 

- Lira ch9n nhân rng các mô hInh dam báo an toàn v PCCC, dãc biêt rnO 
hInh To lien gia an toàn PCCC, theo phuong thirc tir trang bj chuOng báo cháy, 
phucing tin, thit bj PCCC và CNCH tti h gia dInh, té lien gia theo phu'ang pháp 
mi thj xa ch9n 01 xã, mi xã ch9n 01 khu dan cii, trong khu dan ci.r do ch9n 01 tO 
dan ph lam dim (hoàn thành tnuOc tháng 9/2022). Thu'Ong xuyên theo dOi, kiCm 
tra, hu0ng dn vic trin khai hoat dng cüa các rnô hmnh PCCC, dinh kS'  to chirc 
sinh hoat  d dánh giá hiu qua hoat dng, kjp th0i khäc phiic các tOn tai,  han 
ch& bào darn mO hInh thtrc sir "sang", hoat  dng hiu qua, thirc cht. 

4. Phông Giáo dic và Dào t,o phôi hçp COng an thj xã nghiên ciu, du'a 
ni dung PCCC và CNCH vào giàng dy trong. các nhà tnuOng. Xác djnh dày là 
nçi dung cong tác quan tr9ng cn duc ph bin cho can b, giáo viên trong 
nhà tru'Ong và thirc hin giãng dy thithng xuyên cho h9c sinh. 

5. Phông Tài chinh k hoich nghiên cOu, tham mu'u UBND thj xà bO Irl 
ngun kinh phi dja phuo'ng h trcy các co quan, ban, ngành, UBND phuOng dC triCn 
khai thirc hin hiu qua cOng tác PCCC trên dja bàn. 

6. UBND các phirong 
- Tiêp tiic triên khai cong tác quán 1 nhà nuOc v PCCC và CNCH theo 

quy djnh; t chOc kim tra an toàn PCCC và CNCH dinh kS'  01 lãn/nãrn dOi vOl 
khu dan cii, hO gia dmnh và các cc sO thuc Phy I.ic IV Nghj djnh so 

136/2020/ND-CP; 1p h so quán l co sO dôi yOi 100% Co sO thuôc Phu luc IV 
Nghj djnh so 136/20201ND-CP trên dja bàn quãn 1. 

Chü dng sp xp, b trI can b, thành 1p các Doàn lien ngành dé tO chiii'c 
1<1Cm tra, kt hop tuyên truyn và hithng dn v an toàn PCCC dOi v0i các dOi 
tu'çmg theo phuong châm "di tIrng ngô, go tin'zg nhà, rà tl'cng dói tu'çmg ". YCu 
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câu tiling ho gia dInh k cam kt d t chtirc khc phuc các tn tai,  vi phçrn quy 
djnh v PCCC và CNCH. Dc bit chü 2 vn dng ngui dan "phá d&' chuóng 
CQp hoic tQo ló'i thoát ngn" tti các khu dan cu, h gia dInh trong thai gian sórn 
nhât d chü dng thoát nan  khi có cháy, n xáy ra. 

- Thành lap, kin toàn lirc lu9'ng dan phông tai  100% khu dan cu trën dja 
bàn quán 1; trang bj phuong tin, diing c và t chirc hun 1uyn nghip vii 
PCCC dé dâni bâo dáp 1rng yêu cãu cong tác PCCC và CNCH. 

- Chi dao  1c lu'p'ng Dan phông, Cong an phuè'ng tang cu'O'ng cOng lác 
tuãn tra báo darn an ninh trât tu', phát hin và chü'a cháy kjp thi (dc bit thô'i 

diem ban dérn), dOng thai, 1uyn tp ki näng thirc hành sü' diing các trang thiCt 
bi chü'a cháy, ciru nan,  cñ'u hO tai  ch d chü dng phát hin và xr 1 kp thi 
khi có cháy, nO xáy ra. 

Xác djnh 'thai d'iém yang" dê thirc hin cong tác chüa cháy không qua tilt 
05 phOt kê tilt khi v cháy xáy ra, do do, yêu câu các dja phu'ang quán triêt, huy 

dng ti da 1irc lu'cYng chiTa cháy ngay tilt khi vi cháy md xáy ra theo phuong 
chârn "4 tai chó", trong do coi trçng nhQ'ng hrc luçmg có mt nhanh nhât ó'i 
phuung chãrn: Lcc lu'crng 6' trong clan - phuing tin & trong dan - h4zi cáii 6' 
trong clan và chi huy 6' trong dan. 

- Chi dao  các khOi thithng xuyên tO chirc các buM tuyên truyên, sinh ht)al. 
tp trung v chuyên d PCCC t?i  các dja diem nhu nhâ van hoá, nhà sinh hoat 
cng dOng dê tuyên truyên sâu rng dn nhiu tang lap nhân dan, nhãrn nling 
cao nhân thñ'c, thi,rc cánh giác, dc biI lu'u j ngwô'i dan v&c  tlni'c  h&n  các 
quy djn/z ye sir ding d&n  và tIzièt bj diên, xem vic thirc hiên báo darn, chap 
hành quy djnh v an toàn PCCC là cOng vic thithng xuyên, hang ngày; tang 
cu'ông tuyên truyn ye ccc qua ba truyn thanh tai  khu dan cu It nht 01 
!ãn/ngày vào giO' cao diem. 

YCu cu các Phông, ban, ngành, doàn th cp thj xã, UBND các phu'O'ng 
triên khai thij'c hin nghiêm tñc; báo cáo kt qua thxc hin ye UBND thi xã (qua 
COng an th xâ) tru'óc ngày 05/12/2022. Qua trInh thirc hin nu có khó khãn, 
vu'ang mc, kip thai báo cáo UBND thj xã (qua Cong an thj xã) dé hu'ang 

iVo'i n/ian: 
- UBND tinh 
- Cong an tinh (PhOng PCO7)

}
(d báo cáo); 

- ThiiOng tryc Thi ui', TT HDND th x 
- Chti tich, PCT UBND thi xã (d chi dao); 
- Các PhOng, ban. ngOnh cip thj xã lien quan }

(dé thtrc hiën): - UBND các phuOng 
- Lw: VT, 

TM. UY BAN NHA1\ DAN 
KT. CHU TICII 

PHO cIU mqcu 

 

Vö Van Hung 
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