
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TH!  XA C!YA  LO Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

S: /UBND-QS Cira Lô, ngày tháng 7 näm 2022 

V/v diu dng lirc 1ucmg tham gia 1uyn tQtp và 
din tp phông thu dan sir tinh Ngh An näm 2022. 

KInh g1ri: 
- Ban chi buy PCTT-TKCN và Phông thu dan sr thj xâ; 
- Lath dio Ban CHQS thj xã, Cong an thj xã; 
- Lãnh dao  Don Biên phông CKC Cüa Là - Ben Thüy; 
- Phông Y tê; 
- Trung tam Van baa, The thao và Truyên thông; 
- Uy ban nhân dan các phuing. 

Can cir K hoach so 303/KH-UBND ngày 25/5/2022 cüa UBND tinh Ngh An 
v t chüc din tp Phông thu dan sir tinh Ngh An 11am 2022. 

Thirc hin ké hoach so 33/KH-UBND ngày 30 tháng 6 nám 2022 cüa UBND 
th xã Cüa Lô ye to chirc diên tp phông thu dan sir 1rng phó vâi thàm h9a cháy, no, 
boa chat dc trên dja bàn thj xã. Dê bâo dam to chüc 1uyn tp và thirc hành diên tp 
theo dung djnh cüa Ban Chi dto diên t.p phOng thu dan sir tinh, UBND thj xã dê 
nghj các cci quan dan v, dja phiiang to chtrc thirc hin tot mt so nhim vit sau. 

1. To chirc quán trit, triên khai thirc hin các nhim vii theo dung kêhoach 
cüa UBND thj xã dã giao cho các ca quan, dan vj, dja phuang dông thñ tO chirc 
tuyên truyên sâu rng dê nhân dan trén dja bàn nàm dugc nhim vi diên tp phông 
thu dan six cüa thj xã nàm 2022, nhât là dja bàn phu&ng Nghi Huang, Nghi HOa. 

2. Diu dng hrc luçmg, phuang tin tham gia luyn tp và thirc hành diên tp 
irng phó thâm hça cháy, nO, boa chat dc trên da bàn thj xà, cii the nhu sau: 

- Ban CHQS thj xã: 30 cl/c. 
- Cong an th xâ: SOd/c (trong do l0d/c ni). 
- Don Biên phông CKC Cira Là - Ben Thüy: 50d/c 
- Lirc lrnyng cüa Trung tam y tê, tram  y tê các phung: SOd/c (PhOng Y tê chi 

dio diêu dng 1irc luqng). 
- Uy ban nhân dan các phu?mg: Nghi Thu, Nghi Tan, Nghi Thüy, Thu Thuy, 

Nghi Hái, Nghi Hôa to chuc dieu dng 1irc hxang dan quân, dir bj dng vien, can b 
phuO'ng, mi phi.thng: 20 ngthi 

- Uy ban nhân dan phrning Nghi Huang to chüc diêu dng 30d/c bao gOm: Dan 
quân 15d/c; Cong an phrnmg và To bâo v dan phO O5dlc; 01 to y tê xung kIch 05d/c; 
can b phithng 05 cl/c. 

* Lu'u j9: Khi tham gia luymn tip cdc 1rc lwçvng Quân sir, Cong an, Biên 
plthng, V Éê, Dan quân mang nic trang p/i (IC theo quy djnh cüa ngành; riêng các 
lrc hring k/ide mang mc trang p/i ye blnh thu'&ng. 

3. Thi gian, dja diem luyn tap, diên tp 
a) Thii gian 



- Thai gian t chirc 1uyn tip: Dir kin bt dâu t1r ngày 25/7/2022 (Thai gian cii 
th Ban CHQS thj xã sê thông báo trirc tiêp den các Ca quan dan vj). 

- Thi gian din t.p: Dr kiên ngày 15/8/2022. 
b)Dadiêm 
Tai khu vrc Cong ty cô phân thuang mai  và xuât nhp khâu Phuang Bong Vn 

Long (Trung doàn Cânh sat ca dng cu), khôi Hông Phong, phithng Nghi Huang. 
4. Trong qua trmnh to chüc 1uyn tp và diên tap, länh do các Ca quan dan vj, dja 

phuang tr1rc tiêp quán 1 quân sO cüa dan vj, dja phuang rnInh; phôi hçp chat chë vói 
Ban CHQS thj xã và Ban To chüc diên tp PTDS tinh dê diêu hãnh 1uyn tp theo dung 

dinh, kjch bàn cüa Ban To chirc. 
5. Giao Ban CHQS thj xA (Ca quan thithng trirc cüa Ban chi buy phOng thu dan 

sir thj xã) chU trI phôi hçip vol Phông Kinhtê, Van phông HDND-UBND tM xà xây 
dirng kjch bàn, chuân bj hi tming, bàn ghê, ma két hi nghj, biên chirc danh Va các 
diu kiên khác dê tO chirc hi nghj triên khai irng phó thâm h9a cháy, nO, hóa chat dc 
theo kjch bàn dã xây dirng dông thOi tong hçip kêt qua thirc hin nhim vv cüa các don vj 
báo cáo UBND thi xa. 

6. Giao Trung tam Van boa, The thao và Truyên thông chü trI chi do can b, 
nhân viên PITH thj xA phôi hçp vol Ban CHQS thj xã to chOc quay phim, chiip ârih, ghi 
hInh toàn b ni dung 1uyn tp cüa khung tp theo kjch bàn dê lam tu 1iu phiic vii cho 
Ban chi huy PCTT-TKCN và PTDS trInh chiêu trong ni dung diên ttp cap tinh. 

(Cong van nay thay the Cong van so 1118/UBND-QS ngày 20/7/2022 cüa Uy 
ban nhân dan thjxâ). 

Nhn duçc cong van nay dê nghj các Ca quan, dan vj, dja phuang quán trit triên 
khai thirc hin nghiêm tñc, chuân b dày dü 1rc lugng, phuang tin san sang tham gia 
1uyn tip, din tp khi có 1nh cüa cap trên, bão dam cho thj xã hoàn thành tot nhiêm vi 
thrcc UBND tinh giao./. 

No'! nl,ân: 
- Nhix kInh giri; 
- Liru: VP, QS.L03 

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

 

 

 

 

Vô Van Hung 
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