
UY BAN NHAN DAN 
Till XA CI'A LO 

So: /UBND-CATX 
V/v tip tuc tang cuà'ng cong tác PCCC và 

CNCJI dOi vci khu dan cii'. h gia dInh, 
nIii dé 0' két hop san xuât. kinh doanh 

CONG HOA XA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh ph tic 

Cu'a Ló, ngày tháng na/n 2022 

KInh gui: 
- Thu tru'ó'ng các phOng, ban, ngành, doàn the 'T'hj xl 
- Chu tjch Uy ban nhân dan các phu'ô'ng; 

F)C tiCp tiic chti dng các giái pháp nhãm phông ngra, hin chC cãc vi cháy, no 
dOi vO'i loai hInh nhâa h gia dInh, nhà dé a kêt hçp san xuãt, kinh doanh ti'Cn da 
bàn, Chii tjch UBND Thj xã yêu câu Chti tjch UBND các phu'O'ng, TruO'ng các 
phOng, ban, ngành, doàn the Thi xã thuc hin mt so ni dung sau: 

1. Tip tçtc thrc hiên nghiêm các van bàn chi dao ctia Tinh üy, UBNI) tinh, 
UBND Thj xä v thirc hin d't cao diem tuyên truyên, kiêm tra an toàn PCCC dOi 
vol khu dan cu', ho gia dInh, nhà d kt hap san xuât, trên dia bàn, trong dO chO 
u'png mt so n5i dung sau: 

- Chü dng narn chãc tInh hInh, to chuc kiêrn tra vic thu'c hiên kiCn ngh 
dOi vO'i nhà a ho gia dInh và dc bit 1oti hInh nhà a kêt hqp san xuät, kinh doanh 
có nhiCu tOn tai, vi phtm tti CáC thn kirn tra tru'ac; rà soát caC h gia dInh, nba a 
Ret hgp san xuât kinh doanh rnOi phát sinh dé tiên hành ngay cOng tác kiCrn ti'a, 
hu'ó'ng dn ye PCCC. Dông thi, xir I,2 nghiêrn CáC tru'iing hçip khOng tO chu'c thy'c 
bin kiCn nghi cua doàn kim tra; truang hp'p vi phtrn dn den nguy co xày ra 
chay, nO gay thit hii nghiêrn trpng phãi kiên quyêt tirn dInh chi, dInh chi hoat 
dng theo quy djnh. 

- Day rnnh cong tác tuyên truyn, phO biên kiên thu'c, hu'O'ng dn k5 nãng 
vC PCCC&CNCH bang nhiu hInh thirc da dng d ngu'O'i dan d dàng tiCp can, 
chu dng trang b phuang tin chüa cháy, cru nan, cuu h trong nhà và d,c vit 
hiCu rO 'thài gian yang" trong chcra cháy và cti'u; chu trong theo dOi, kiCrn Ira hot 
dông cua các rnO hInh an toàn PCCC dã xây dçrng theo quy chê hot dng dã dC ra 
nhirn phát buy vai trô, trách nhim v PCCC&CNCH cüa quân chiing nhãn dOn, 
luc Iu'ang co sa, dan phông dé dáp rng yêu CáU phu'ang chãm 4 ti ch: Li'c' Iu'xng 

0' Irong dan - phu'ong tin 6' trong dan - hu cn 6' trong dan - chi huy o' trong d6n. 
- Chü I4ch UBND phithng t chirc kin toàn Di dan phOng trCn dja bàn 

thco quy djnh tti Khoân 1 Diêu 44 Lut sira dôi, bô sung rnt sO diCu cOa 1ut 
PCCC; phi hap Cong an Thj xã t chüc hun 1uyn, bOi du'O'ng nghip v PCCC 
cho ly'c lu'çYng dan phông theo quy dinh; tO chilic khâo sat, xây dirng và là chO'c 
thçi'c tap phu'ang an chQ'a cháy theo quy djnh t1i khoán 1 Diêu 1 0 1'hOng tu' sO 
149/2020/TT-BCA ngày 3 1/12/2020 cüa B Cong an. 

2. Thu'c hiên các giái pháp sang tao, dt phá trong cOng tác tuyen truyên 
PCCC vâ xay dirng phông trâo toàn dan PCCC nhàrn tto slr chuyCn biên rO net, 
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thçic chat cong tác PCCC dôi vi khu dan cu, h gia dInh, nhà dé ó' kêt hpp san 
xut, kinh doanh, vó'i phu'ong châm "pliông c/thy ho'n c/iiia cháy". Trong do. tip 

trung thtrc hin ni dung xây dirng mô hInh "To lien gia an toàn PCCC" và mO 
hInh "Diem cha cháy cOng cng" trén dja bàn. Ci the: 

2.1. Cong an Th xã Cü'a Lô 
- Chu tn, phôi hp'p vói UBND các phuô'ng lira chpn xây dung mO hinh 

diem 1'ô lien gia an toàn PCCC" và mô hInh "Diem chü'a cháy cOng cng. tO 
chO'c ra mt rnô hInh trwó'c ngày 10/9/2022, so kt, r1it kinh nghim 01 tháng hot 
dng cOa rnô hInh và tharn mu'u triên khai, nhân rng trong thii gian tiCp theo. 

- Chü trI, phôi hcip vi Phông Van hóa - Thông tin, Trung tam Van bOa - 
The thao và Truyên thông xây dimg các tin bài, phóng sir nhärn tuyCn tru Cn. 
phO biCn rng rãi các van bàn pháp 1ut v PCCC, k' näng xü,  1 khi có cháv. k 

nãng tboàt nin den CáC co' quan, t chiirc, doanh nghip và nhãn dan. Trong dO, 
chO tr9ng xây dirng phóng sir, tin bài v cong tác xây drng phOng tráo toàn clan 
PCCC trên dia bàn Thi xã. 

*L Lii, .' Nç5i dung tuyên truyn phái da dQng v hInh thic, ;ii dung i3 ing. 

d hiéu, tao dU'O'C st'c thu htt, truyn dat thông tin cu the, truc tiép den ngu'o'/ Jaji 
nhm iiông cao nhán thi'c, thth'c chap hành quy dinh ye ccc, IçY näng ihoOt iiin, 

sn dung phiro'ng tin chIa cháy dé k/p thai x l các tInh huóng cliáy, no. 

2.2 Phông Van hóa - Thông tin, Trung tam Van hóa - The thao và 
Truyên thông: 

- Phôi hap vi Cong an thj xã Cüa Lô xây drng các tin bãi, phóng s' vC 
cOng tác xây dirng phong trào toàn dan PCCC, dc bit di vó'i ni dung xäv dyng 
mO hInh "To lien gia an toàn PCCC" và mO hInh "Diem chüa cbáy cOng cng" 
trCn dia bàn Thi xã. 

- Tang cung thdi lung phát song, dua tin, bài, phóng sx tuyCn truyên ye 

PCCC tren các phuong tin thông tin di chàng, các nên tang, O'ng dung internet. 
Trong do, tap trung tuyên truyn, ph bin rng rãi các van bàn pháp lut vC 
PCCC, k nang xü l' khi có cháy, k nãng thoát nn den cac co quan. là chàc, 
doanh nghip và nhân dan. 

2.3 Các phOng, ban, ngãnh, doàn the khác 
- Trên Ca SO chi.rc nãng, nhiêm vu, phi hçp thixc hin các ni dung cOng tác 

PCCC&CNCH tren dja bàn thj xã. To chirc quán trit den toàn the can b, cOng 
chO'c, vien chirc, doàn vien, hi viên chap hành nghiêm quy djnh cOa pháp lut ye 

PCCC; tIch circ tuyên truyên, vn dng ngithi than và nhân dan noi cu trO tham 
gia cong tác xây dirng phong trào toàn dan PCCC trên dja bàn. 

2.4. UBND các phtrô'ng 
- Phi hp Cong an Thj xã tO chirc xây dirng mO hInh "TO liCn gia an bàn 

PCCC" và mO hInh "Diem chüa cháy cong cng". Ngoài ra, can cO tInh hInh thu'c 
tC tai dia bàn, UBND các phu'O'ng chO dng phuong an lija chon, xay dixng các mO 
hInh khác nhu': "Khu phO an toàn PCCC", "TO dan cu k/eu man ye an loan 
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PCCC" (trong do, mOi gia dlnh du dtQ'C trang bf blnh ch'a chOy vO cO it nhOi 0! 

iliO u/i viên gia dlnh ducic tuyên truyn, hun luyn nghip vi PCCC) 
- Phôi hçip trtthng các ban can sr khi, khu dan cu thurng xuyên to chi.i'c các 

buôi tuyên truyên, sinh hot tp trung ye chuyên dê PCCC tii các dja diem nhu nhã 
van boa, nhâ sinh hot cong dông dê tuyên truyên sâu rng den nhiéu tang lop nhãn 

dan, nhãrn nãng cao nhân thiirc, thirc cánh giác, xern vic thçrc hin báo darn, chap 
hành quy djnh ye an toàn PCCC là cOng vic thu'ng xuyên, hang ngây; tang cu'O'ng 
tuyen truyn v PCCC qua ba truyn thanh ti khu dan cu It nhât 01 lân/ngày vão 
gb cao diem. 

- UBND phu'O'ng Nghi Thu: UBND thj xã giao UBND phu'ông Nghi Thu 
triCn khai, to chu'c ra rnt mO hInh diem "khu dan cu an toân PCCC" truóc ngáy 
10/9/2022. 

1i nghj UBND phu&ng Nghi Thu nghiêrn t1ic triCn khai và báo cáo kêt qua, 
tiCn d thit'c hin ni dung nay cho Van phOng HDND-UBND thj xâ de theo dOi, 
clii dao./. 

3. Chê d thông tin, báo cáo 
- COng an Thj xA, UBND CaC phu'O'ng báo CáO kt qua thirc hin ni dung 

xãy dçi'ng mO hInh "To lien gia an toân PCCC" và mO hInh "Diem chüa cháy cOng 
cng" ye UBND Thj xã truc ngày 15/9/2022. 

- Giao Cong an Thj xã chju trách nhim t chilic thirc hin nghiêm tác, hiêu 
qua các nhirn v1.i du'çic phân cOng, dng thai cuing phôi hcip thu'ô'ng xuyên theo 
dOi, dOn dôc, hithng dan, kiêrn tra vic thurc hin cüa UBND các phu'ô'ng; tOng hcip 
Ret qua, tham rrniu, báo cáo Chü tich UBND Thi xã dé theo döi, chi dao. 

Nhn duc Cong van, yêu câu các dan vj to chO'c thirc hin nghiCrn tñc. Qua 
trInh thuc hiên, nêu có khó khàn, vumg mac

,
kjp thà: o cáo UBND Thi xâ (qua 

COng cm Thf xâ) dé chi dio, huthng dn./. 

1Vo'i iilifl,i: 

- rFThi iy. TT HDND thi xã; 
- Chu tich IJBND thj xA; 
- Các Phó Chü tch UBND th1 xä; (dê phôi h9p chi dao) 

Các phôiig, ban, don vi lien quan; 1 
- ('liLl tch UBND các phu'à'ng; j (dé thy'c liin) 
- lAm: VT. CATX. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
P110 CHU TICH 

(dé báo cáo) 

Vö Vn flung 
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