
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
THI XA C!YA LO Dc Ip  - Tir do - Hnh phñc 

So /UBND-VH Ct'a Lô, ngày thcng 9 nàm 2022 
V/v hi.ràng lrng Ngay toàn dan Phông cháy chca cháy 

KInh g11i: 
- Trung tarn Van hóa — The thao và Truyên thông, 
- UBND các phung, 
-CaccGsY1uutridu1jch,nhàhàng. 

Th\rc hin Cong van s 1215/SDL-VP ngày 23/9/2022 cüa Si Du ljch 
Ngh An ye vic trin khai các hoat dng hithng 1rng Ngày toàn dan Phông cháy, 
ch€ra cháy; UBND thj xã CCra Lô yêu c.0 Trung tam Van hóa — The thao và 
Truyên thông, UBND các phurng, CáC co s kinh doanh djch vi du ljch, khách 
sin, nhà hang trên da bàn thirc hin ngay mt so ni dung sau: 

1. Trung tam Van hóa — The thao và Truyn thông 
Xây dirng các tin, bài, phóng su', tAng cii?ing cong tác thông tin tuyên truyên 

trên h thông truyn thanh Thj xA và các phuong tin thông tin, trang mng xA hi 
ye Cong tác phông cháy, chra cháy và các hott dng huOng irng "Ngây bàn dan 
phông cháy, chira cháy" nám 2022. 

2. UBND các phu'ô'ng: 
- Tang cung cong tác tuyên truyn, phô biên các chü tru'ong cüa Dàng, 

chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nwic v PhOng cháy và chira cháy; Lu.t si:ra di, 
bô sung rnt s diu cüa Lut PhOng cháy và ch&a cháy ngày 22/11/2013 và các 
vAn bàn hithng dn thi hành; Quyt djnh so 23/2022/QD-UBND ngày 18/01/2022 
cña UBND tinh ban hành Quy djnh v an toàn phOng cháy, chUa cháy déi vói nhà 
a riêng lé và nhà k& hp san xut, kinh doanh trên dja bàn tinh Ngh An. Treo 
bang rOn, khu hiu tuyên truyn ti trii sa và các tric duang chInh. 

- Tang cu&ng phôi hgp vai các co' quan, don vj có lien quan kim tra vic 
chAp hành các quy djnh cüa phAp 1ut v phOng cháy, chQ'a cháy cüa cAc co sa lu'u 
tr1 du ljch dê chtn chinh vA xü 1 kip thai, bão dam an toàn, tInh mng, tAi sAn 
cüa nguai dan và khAch du ljch... 

3. Các don vj kinh doanh dch vIii du llch,  khách sn, nhà hang trên dla 
bàn thi xã 

- Day manh tuyên truyn các chü tru'ang cüa DAng, chInh sách, phAp 1ut cüa 
NhA nu'ac nhAm nâng cao thtirc, kin thirc v cOng tAc PCCC cho CBCNV trong 
don vi vA khách du lich gAn vai to chirc phO biên vA triên khai thirc hin có hiu 
quA Lut PhOng cháy và chüa chAy ngày 29/6/20221. 

- Ph6i hçip vA tIch crc tham gia cac hot dng hithng irng "Ngày toàn dan 
phóng cháy, chi2a cháy" närn 2022 do dja phuong to chrc; treo bAng rOn, khâu 
hiu tuyên truyên "Ngày toàn dan phóng cháy, chu'a cháy" ti co so' t.r ngAy 
25/9/2022 den ngày 15/10/2022. 
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- Thixc hin nghiêm các quy dinh, huàng dn v dam bào an toàn phông 
cháy, chüa cháy cüa CáC co quan chirc näng; niêm yt cong khai ni quy, các biên 
báo v phông cháy chü'a cháy t?i  Ca quan, don vj. Thuè'ng xuyên duy trI hoit 
dng cUa di phông cháy, chcra cháy Co sâ, dâu tu kinh phi mua sam, trang bj 
phuang tin, thit bj cn thit, phü hçip, phát huy tOt phuang châm "4 ti chô" 
trong cong tác PCCC. 

4. Khâu hiu tuyên truyên: 
+ Nhit lit hu&ng img "Ngày toàn dan phông cháy, cha cháy - 04/10". 
+ TIch cisc tham gia các hoat dng hithng 1rng "Ngày toàn dan phông cháy, 

chcra cháy - 04/10". 
+ Toàn dan tIch circ th?c hin t& Lut Phông cháy và chüa cháy. 
+ Thirc hin t6t Lut Phông cháy và chUa cháy là trách nhim và nghia vii 

cüa mi cong dan. 
+ Chü dng phông cháy t&, sn sang chQa cháy kjp thi và có hiu qua. 
+ Phông cháy tt, chtra cháy giói là thit thirc gop phãn phiic vi sir nghip 

cOng nghip hóa — hin di hóa d.t nisc. 
+ Mi ngui dan cn tIch circ chü dng hçc tip, tim hiêu dê näm viTtng pháp 

1ut và kin thIrc phông cháy và chUa cháy. 
+ TIch cisc tham gia phong trào toàn dan phông cháy và chü'a cháy là gop 

phn gi& vrng an ninh chInh trj và trt tir an toàn xã hi. 
+ Chuãn bj tt 1irc lisong, phisong tin phông cháy và chra cháy tti ch là 

thiêt thirc báo v tInh mtng và tài san cüa chInh mInh. 
+ Quàn 12,  sir dung an toàn ngun lüa, ngun nhit và các cht d cháy dê 

loti tri1r nguy co cháy, n. 
+ Không dê xây ra cháy, n là hnh phñc cüa mci nhà. 
+ Cháy, n có th xáy ra bt cir hc nào, bt Cu noi dâu nu chiing ta chü 

quan, lo là. 
+ Hay dành 30 giây d quan sat li và du?mg thoát nn noi bn den. 
+ Khi phát hin có cháy, n hoc cn cñ'u ntn, cñ'u h hay gpi s may 114. 
Trên dày là môt s ni dung trin khai các hot dng hithng 1rng "Ngây toàn 

dan phông cháy, chüa cháy 04/10" dôi vi cac CO SO kinh doanh djch vii du lich, 
các khách san, nhà hang. Dê nghi UBND các phirng, các don vj tO chirc thçrc 
hin nghiêm tüc, báo cáo kêt qua ye UBND thj xä Cra Lô (qua phông Van hóa — 
Thông tin) trjró'c ngày 15/10/2022 d tng hçrp báo cáo UBND tinh./ 

Noi nhân: 

- Nhutrên; 

- So' Du lich (be); 

- TT Thi u, TT HDND Thj xä (b/c); 

- Các PCT UBND Thj xä; 

- Liru: VTVH•L 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TCH 

PHO CHU TICH 
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