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UY BAN NIIAN DAN CQNG HOA XA i-IQI CRU NGHiA V1.T NAM 
THIXACUALO Doe hIp - Tr do - Hnh phüc 

S6: /UBND-VP Ct"a Lô, ngàv  Oj  iháng  g.jnam 2O2 
V/v rà soát, xây dijng, phê duyêt và t 

chi1rc thirc tp phuang an cha cháy, 

cru nan,  ciiru ho có buy dOng  hjc 

1ung, phuong tin cüa càc co quan, to 

chüc, dGn vi trên dia bàn tinh Ngh An 

KInh gui: 
- Các phOng, ban, ngành, doàn tli thj xä 
- Các Ca quan, dan vj, trträng liçc dóng trên dja bàn; 
- UBND càc pluräng. 

Thrc hin Cong van s 10428/UBND-NC ngày 29/12/2022 cüa UBND 

tinh Ngh An v viéc rà soát, xây drng, phê duyt và to chüc thtrc tp phtsang 

an chra cháy, cru nan, cru ho có huy dng 1rc hxcing, plurang tin cüa các co' 

quan, tO chirc, dan '! trên dja bàn tinh Ngh An. D chñ dng trin khai các giái 

pháp phOng, ngira, rng phó hiu qua khi xy ra các vij cháy, nO trên dja bàn 

trong thai gian tii. UBND thj xà yêu cu: 

1. Các phOng. ban, ngành, doàn the thj xä; các co quan, don vj, tru'à'ng hqc 

dOng trên dja bàn; UBND các pinräng can cir ni dung hung dn clii dao  cüa 

UBND tinh tai  Cong van s6 10428/UBND-NC ngày 29/12/2022 nói trên d clii 

dao, tO chuii'c trin khai thirc hin. 

(Gi.r/ kern theo bàn sao Cong van s 10428/UBND-NC ngày 29J22022 

cña (/BND i/nh Ngh An v v/c rà soál, xdy dcng, phê c/uy1 và 10 chii'c ihrc 

iIp phi.i'o'ng an chth.i (hay, ca'u nan, thu h có huy dng /ic Iu'Q'ng, phii'ung i/çn 

cua các c(Y quan, tO do?? v/ trên d/a bàn tinh Ngh Ani 

2. Cong an tlii xã chü tn tharn rrnru, huang dan, kiCrn tra, theo dOi trong 

qua trmnh thirc hiên. Chü dng báo cao, d xut UBND thi xã dO clii do vá tOng 

hcip báo cáo UBND tinh, COng an tinh theo quy djnh./. 
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UY BAN NHAN DAN 
TINH NGH  AN 

S: /UI3N 1)-NC 

r sit xay diin. ph L 't Va to 

chrc hire wp p ro'ng an Jtra chá, 
cru nçrn. eru h CO huv d)n kre Iuçng, 

itI1 CLII Cac C(5 (UIL'1. 10 CFIUC. 
1oi ',i trên dia bàn tinh Ndê An 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
1)ôc Ip - Tr do - Flanli PIIUC 

Nghc An, ngài' 2S ththig /2 náin 2022 

KInh uui: 
- Các S&, ban, ngânh cp tinh; 

- UBND các huyn, thành pM, thj xà. 

Thô'i gian qua, tInh hInh cháy, no trên dja bàn Ca fl1YC Co nhiu din bi'n 
phrc 1tp, dà xãy ra nhiêu vi cháy, nO lOn gay thiçt hi nghi3ni tr9ng \'C nglrài và 
tài Lin, dãc biêt là vi cháy tti ccc st kiah cloanh djch vii karaoke An Phi.li tai tinh 
RInH 1)Lrong xây ui ngây 06/9/2022 1am 32 ngu&i chêt và 17 nguài bj tht.ronu. 
'[rën dja bàn tinh NgI An, trong n.rn 2022, tinh limb chãy, no ca bàn dLroc kiéni 
soát, kim gi vã lam giãm so vi ctng k' nàm 2021, tuy iihien qua theo dOi van 
cOn Nay ra mt s vçi c.háy gay thit hi v ngtthi và thit hti Ian ye tài san. 

Dé chili dng trin khai các giâi pháp phOng ngra, t'nig phO hiu qua khi 
xàv ra cic vi cháy. nO trn dja bàn lsong th6i gian ti, dông thè thirc hin nghim 
t6c Cong van sO 4317/BCA-007 ngày 12/12/2022 cia Bç COng an v& viêc dé 
ngh chi do xây dirrig và phC duyt phi.rmig an cliQa cháy, cru nn, cru li cO 
huy dng 1irc luçmg, phtrrng tiri ctlia các cci quan, to chtrc tii dja phxcmg, Uy ban 
nhâii dan tinh yCu cu: 

1. Cãc S&, ban, ngành cp tinh, UBND huyn, thành, thi 

- Iiêp tuc tO ehrc quán tri& Va trien khai thçrc hin nghiCm tilic các vOn bàn 
chi dçio c1a UBNI) t'nh v cOng tác pMi hcrp triên khai chQa cháy, CilrU nin, ciru ho 
Va cOng tác thtrc tçip, din tp các phuoTig an chUa cháy, phirang an cilru nan, cru 
ho, c1c bit là Kê hoçtch sO 342/KH-UBND ngây 22/6/2021 vö vic buy dng 1rc 
lircmg, phtro'ng titn, tài san cUa các cc quan, to cbüc, h gia dInh và Ca nhOn d 

xii 1 tinh huOng cháy, sir c& tai nn cO quy rnO Ian, din bin philrc tp trCn dia 
bàn tinh Ngh A.h: Cong van s 8875/UBND-NC ngây 09/11/2022 vC thuc hin 
k 1un cCia ThCi tirOng Chinh phü tti Hi nghj cOng tác PCCC và so kt 05 
nOni thiic hiOn nghi dnh so 83/2017/ND-CP. 

- TIch circ phOi hcip vài Cong an tinh trong vic xây dimng và tO chiic thirc 

tap, din tp các phucrng an chüa cháy, phlloTig an ciiu nan,  ccru h bão dam chit 
luçing, hiu qua. Khi xãy ra các tInh hung cháy, n sr cô, tai nn can huy drig 
hrc Iuçing, phuong tiin thuc pharn vi quân 12 cilia dcm vj, dja phLro'ng thi phOi 
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khân trLrong ho trI lçrc luçmg, phirong tin tham gia hcra cháy, cru nan, ciru ho 

ho dàni s Lrçing, chat krçmg theo yëu cu buy dng. 

- UBND các huyên, thành ph6, thi xa can cr Diêu 9 Ngh dinh s 

$3"2017/ND-CP ngây 18/7/2017 cüa Chmnh pha quy djnh ye cong tic ctru nan, 
ciru 1i cua lyc !crçrng phong cháy và chra cháy, dê ch do triCn khai vic xãy 
dung phe du\ Lt thuc tap din tIp cac phuTong an chC ch\ \ a CUL1 r ii, cuu hO 
irong phini vi da hñn quán l' hio dirn chat lu'çng. phu hpp, hiu qua. 

2. COng an link 

- Chu Ui phôi hop oi cac Sa, ban nganh, 1 B\D hu en than.h plio thi 
x vi các don v liCn quan rà soát 1p danh rnic các co sO, khu dan cu, him vyc 
cd nguy c xâv ra cháy. nO, sr cô, tai nn CO quy rnO 1611, din biên phrc tap d 

dung bo '.ung chinh 1. phuong an chcia chay phuong an c.uu n in cuu ho 
co hu' ctong I uTL luong phuong tlLn cua cac Ca quan to chuL tai dia nhtrang a 
dC \ut (.'hi tch UBi\l) tinh phO duyt tl'ieo thOrn quyn. 

H.tng nüm, chü c1çng dC xuOt ChO tich  UBND tinh tO chrc dién tIp it nbOt 

01 phu'crng an chcra cháy vO 01 phuung an cru nn, cru h (khOng phâi là tjnh 

huOng sr c, tai n?n  do cháy) có huy dng 1rc 1ung, phuang tin cua nhiêu co 

quail, tO chtrc u1i dja phcrang tharn gia. 

- '1 huong uyen ohOi hap aa soat thong he luc luong, phuong ticn chu\ en 
dOug phyc vu cha chay, ciru nn, cru h (xe c/ma ch:iv, xc CIUY flz(c, xc I. xo 
xic, xephci dO, xc cuu thwong, Ian, Ca no, may bOrn chIa cháy, ...) cua các Co.  

quail, tO chcrc trOn da bàn tinh có th huy dng dC hO sung vão phuong an chQ'a 
chOy vO ciru nçtn, ctru h bOo darn toOn din, hiu qua; dông thai, thu dng tham 
IflLIU diêu d3ng  tham gia cong tác chCra chOy vâ cru nn, ciltu h khi Co các tinh 
huOng cháy, no. si7r cô, tai nçui phirc tp xOy ra trên dja bàn. 

Yêu cu các sO ban, ngành, doàn th cip tinh. UBND các huyn, thành 
phO, thj xO cOn c chi.rc nãng, nhim vi,i d triên khai thirc hin nghiêm tüc, hiu 
qua. Giao Cong an tinh chO tn, phi hçip VOn phOng UBND tinh kinl tra, dOn 
dOe, hu6ng dan các co quan don vj, dja phircrng t chü'c thrc hin nghiOrn COng 
vOn nay; dinh k3i, dot xuât báo cOo UBND tinh d theo dOi, chi dçio./ 

:Vo'i 
- Nhi.r trén: 

Bô Cong an: 
- Th.rmg trtrc Tinh ày; 
- '1'hwing trrc JIDND tinh; 
- Chü tch, câc PCT UBND tinh; 
- Dà PTTH tinh. Rae Nghé An; 
- COng TTDT tinh: 
- Lirn: VTLI3. NC' (vinh). 
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