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Quáng Trj, ngày02 tháng1lf nám 2021

THÔNG BAO
- A A (
Ket Iuin cua Pho Chu t1ch thiro'ng trirc IJBND tinh Ha Sy Bong ye ket qua to
chfrc các hot dng k nim 20 nàm "Ngày toàn dn phông cháy và chila
cháy (04/10/2001 - 04/10/2021)" và 60 nãm Ngày truyn thng cüa Iirc hrçrng
Cãnh sat PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2021)
A

,

Th%rc hin K hoch s 477/KH-BCA-007 ngày 13/11/2020 cUa B Cong
an và Ké hoch so 08/KH-UBND ngày 19/01/2021 cüa TJBND tinh ye to chirc các
hoat dng kS' nim 20 näm "Ngày toàn dan phông cháy và chUa cháy", k nim 60
näm "Ngày truyên thông cüa 1irc lucing C.nh sat ccc và CNCH (04/10/1961 04/10/202 1)"; Cong an tinh (co quan thung trirc Ban chi dao PCCC và CNCH tinh)
dã kjp thii tham mini UBND tinh triên khai th?c hin Nghj djnh sO 136/2020/NDCP ngày 21/10/2021cüa ChIrih phü; tong kêt 20 nàm "Ngày toãn dan phông cháy và
chCra cháy" và to chüc thành cong L k nim trong ni b hrc hrçmg COng an; dã
tham mini UBND tinh to chirc thrc tp phuong an huy dng nhiêu lirc luçing, phirnng
tin dê x1r 1 tInh huông cháy và ciru nn ciru h tai Trung tam Van hóa - Din ánh
tinh vri ni dung tInh huOng giã djnh day là Khu cách ly tp trung phông chông djch
Covid-19. Tham dir các hoat dng nêu trên có dai din lânh dao COng an tinh và các
Si, ngành, dGn vj, dja phi.rang lien quan. Sau khi hoàn thành các hoat dng, Phó Chü
tjch thuông trçrc UBND tinh Ha S Dông, Tnr&ng ban chi dao PCCC và CNCH tinh
kêt luân:
IJBND tinh dánh giá cao cOng tác triên kbai thirc hin các hoat dng k nim
dä có nghia giáo dijc sâu sac den can b chiên si hOrn nay tiêp t%lc tiêp buâc truyên
thông cüa the h di trithc phân dâu hoàn thành xuât sac nhim vi duçic giao, qua day
da khäng djnh duqc vai trô, vj trI cüa lirc luçmg Cãnh sat ccc và CNCH trong 60
nàm chiên dau và tnràng thânh, nhüng chiên cOng, nhung dóng gop to lan cüa hrc
luçcng CAND nói chung và hrc hrçing Cãnh sat ccc và CNCH nói riêng trong sir
nghip xây dirng và bào v tO quOc gop phân quan trçng phát triên kinh tê xã hi cüa
tinh nhà.
UBND tinh biêu duang các 1irc lugng thuc Cong an tinh và 1irc lung tai ch
thuc Trung tarn Van hóa - Din ãnh tinh dã thirc hin tot cong tác tham mini thirc
tp va to chi'rc thirc tp phucing an chfa cháy và ciru n.n, ciru h cap tinh nàm
2021 thành cong tot dp.
De cong tác PCCC và CNCH trên dja bàn tinh thñ gian t&i dat hiu qua hen,
gop phân bào dam an ninh trt tçr huang den mic tiêu kép vira day manh phát triên
kinh tê xà hi vi'ra bào dam cOng tác phông chông djch Covid- 19, UBND tinh yêu
câu các ca quan, don vj, dja phuong theo chüc näng nhim vi duqc giao tp trung
thirc hin mt so ni dung sau day:
1. Phài lam tot hon nüa cong tác tham miru, dé xuât vâi Tinh uS', HDND,
UBND tinh, cap üy, chInh quyên các dja phrong ye các chU throng, ni dung,

2

bin pháp dam bão an toàn PCCC, CNCH. Trong do tp trung tham muu, trin
khai thrc hin có hiu qua Lut PhOng cháy, chüa cháy và các van bàn huàng dan
thi hành; Kêt 1un so 02-KL/TW cüa Ban BI thu Trung uong Dãng ye tiép ti1c
thirc hin Chi thj so 47-CT/TW ngày 25/6/2015 cüa Ban BI thu Trung u0ng Dãng
ye tang ci.r?mg siI lành dao cüa Dãng dôi vOi cong tác PCCC; Quyêt djnh sO
630/QD-TTg ngày 11/5/2020 cüa Thu tuâng ChInh phü ye thirc hin Nghj quyêt
99/2019/QH14 cüa Quôc hi tiêp t11c hoàn thin, nâng cao hiu 1iic, hiu qua thirc
hin chinh sách pháp lu.t ye phOng cháy và chüa cháy; các vAn bàn chi dao, hrnrng
dan cüa B Cong an.
2. NAm chAc tInh hInh có lien quan den Pccc và CNCH dê chü dng tham
muu vâi TJBND tinh nhüng ni dung, giãi pháp ye ccc và CNCH trong qua
trinh quy hoach, phát triên kinh tê, xA hi cüa tinh nhà; tAng cu&ng cái cách hành
chInh trong linh vrc PCCC và CNCH dê gop phân ho trçi, thu hut dâu ti.r trong và
ngoài nuâc vào tinh. Cong an tinh nói chung và lirc hrçing Cãnh sat ccc và
CNCH nói riêng tiêp tiic bão dam an ninh trt tir, an toàn PCCC, CNCH trên dja
bàn dé thirc hin mi1c tiêu kép vt'ra phát triên kinh tê, vi'ra phOng chông djch. Các
cap, cac ngành, các ci quan, doanh nghip, dan vj, dja phucing trên dja bàn tinh
luôn dê cao trách nhim, to chüc thirc hin nhim v11 PCCC và CNCH nghiêm
tüc, hiu qua. Day là nhim vu cOa các cap, các ngành, các Co quan, don vj và
nhân dan thu không phái là nhim v1i riêng cüa hrc luçmg Cãnh sat ccc và
CNCH. Ngui dimg dâu cap üy, chinh quyên, co quan, don vj phâi chju trách
nhim nêu dê xãy ra cháy, no gay thit hi nghiem tr9ng ye ngui Va tài san trong
phm vi quãn l cüa mInh.
3. Phát dng sâu rng phong trào toàn dan tham gia PCCC; day mnh cOng
tác tuyên truyên, phô biên giáo diic pháp 1ut, kiên thirc, k5 nAng ye Pccc,
CNCH. Tp trung xây dirng, cüng cO va nhân rng các mô hInh co quan doanh
nghip an toàn PCCC, Chçr kieu mu dt chuân ye pccc, khu dan cu an toàn
PCCC,... xây drng các don vj diên hInh tien tiên ye ccc to phong trào thi dua
ye PCCC sôi nôi và di vào thirc chat, hiu qua. Quan tam xây dijng 1irc hxqng
PCCC cci s0, dan phOng theo phuong châm "4 ti chO".
4. Tp trung thirc hin các bin pháp nghip vv, nâng cao hiu lirc, hiu qua
quán l nhà nuóc ye PCCC. Huâng dn các ngành, các cap, các cci quan, d(m vj,
dja phuong thrc hin nghiem tüc pháp 1ut ye phông cháy, chIa cháy, cuu nin,
ctru h, các quy chuân, tiêu chuân và cac yAn bàn pháp 1ut trong linh vuc PCCC
''à CNCH; tang cithng kiem tra, huàng dan, xr 1 nghiêm các vi phm ye PCCC
và CNCH; phOng ng1ra và kiêm chê cO hiu qua vâi tai nin cháy, nO. UBND các
huyn, thành phô, thj xa và các S&, ngành lien quan thuing xuyên chi do tp
trung trien khai thirc hin cO hiu qua Ngh djnh sO 136/2020/ND-CP ngày
24/11/2020 cüa ChInh phU; day manh thrc hin các dçit cao diem tuyên truyên,
kiêm tra an toàn ye ccc dôi vâi khu dan Cu, h gia dmnh, nhà a kêt hçip san xuât,
kinh doanh, hi.râng dan môi ho gia dInh phái cO biên pháp bão darn an toàn PCCC
yà CNCH, day m?nh xay dimg h thông các tri nuórc chQa cháy, ben, bAi lay nuóc
ph%lc v11 cong tác PCCC a khu do thj, khu cong nghip.
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5. Thumg xuyên t chüc t& cong tác huân 1uyn nghip vii phông cháy,
chfra chay va c1ru nan, ciru h theo huó'ng chinh quy, tinh nhu, nâng cao bàn linh,
sue chiên dâu cho can b, chiên Si; nâng cao chat luqng cOng tác thtrng trirc, chü
dng, sn sang cha cháy, ciru nan, cIru h kjp thi, có hiu qua, giâm thiêu thit
hal ye ngithi và tài san. Các co quan, dan vj, dja phi.rang tüy theo quy mO, tInh
chat cUa co sâ phôi hcrp vâi Cành sat ccc và CNCH, cac don vj lien quan xây
drng và to chirc tp huân, thirc tp các phirong an, tInh huông xr l' sir CO cháy,
no và ciru nan, c1ru h dê nâng cao nhân thüc trách nhim cüa can b, cong nhân
vien, ngu?i dan dOi vâi cOng tác PCCC và CNCH; to chirc hrc hrgng, phuong tin
thumg trirc dê kjp thai xfr 1y các vii cháy, nO, sir cô, tai nan, không dê xãy ra cháy
lan, gay thit hai nghiêm trçng, nhât là thit hai ye nguai, trong do km den vic
xây dirng phucmg an xir 1 tInh huông cháy và cthi nan, can h trong khu each ly
tp trung phOng chong Covid- 19 dê chü dng xi:r l khi có cháy nO xây ra. Tang
cu&ng bão v an toàn PCCC các muc tiêu, cong trinh trQng diem, các si1 kin
chInh trj, lê hi diên ra trên dja bàn.
6. Cong an tinh tiêp tiic nghien cüu, dê xuât kin toàn, to chuc b may hrc
krqng Cành sat PCCC và CNCH ngày càng phü hqp hon. T1u tiên dâu tu cho lirc
luqng chuyên trách, hrc luçing PCCC và CNCH trirc tiêp chiên dâu a co sâ, trong
do triên khai thãnh 1p f)ii chüa cháy và ciru nan ctru ho khu virc Vinh Linh, khu
vrc thj xa Quãng Trj. Tiêp t%Tc phôi hçip vai cáe don vj lien quan tham mini thirc
hin có hiu qua Nghj quyêt so 33/201 61NQ-HDND ngày 14/12/2016 cüa Hi dông
th d tinh Quãng Trj ye dr an Quy hoach tOng the h thông co sa cUa hrc hrqng
Cânh sat PCCC và CNCH tinh Quãng Trj den nàm 2020, tam nhIn den nm 2030;
Quyêt djnh sO 333/QD-UBND ngày 23/02/20 17 cüa UBND tinh Quáng Trj ye vic
phé duyt Quy hoach,Nghj quyêt so 04/2021 /NQ-HIDND ngày 10/3/2021 cüa Hi
dông than dan tinh ye vic sua doi, bô sung Nghj quyêt so 33/2016/NQ-HDND,
dông thai phôi hçp vâi các sa, ngành lien quan xây dmg ni dung quy hoch ha
tang PCCC thñ k' 2021-2030, tam nhIn den 2050 phü hqp vói djnh huang cOa
Quyêt djnh sO 223 1/QD-TTg ngày28/12/2020 cüa Thu tuang ChInh phñ ye phê
duyt nhirn vi 1p Quy hoach ha tang phOng cháy, cha cháy thai kS' 202 1-2030,
tam nhmn den nàm 2050 bão dam tInh lien tic, hqp 1 và tinh kê thira và phU hçip vai
quy hoach phát trien kinh tê xã hi cüa tinh.
7. Cüng cO mOi quan h cht chë giüa lirc ltrçmg Cãnh sátPCCC và CNCH
yj cap Uy, chInh quyen, thu tru&ng CC co quan don vj và các tang lap nhân dan,
tham mini m& rng quan h v&i các don vi ngoài tinh và hçip tác quOc tê trong 11th
virc PCCC và CNCH. Xây dirng hrc luçing Cãnh sat PCCC yà CNCH, COng an tinh
Quâng Trj thirc sr trong sach, vng manh, chInh quy, tinh nhu yà tirng buâc hin
dai, hoàn thành xuât sac thim v11 dirge giao.
8. Hang näm, các don vj, dja phuong can quãn tam bO tn, dâu tu ngân sách
cho hoat dng phOng cháy, ch1ta cháy va ciru nan, clm h, dâu tu cho 1irc hrqng
PCCC chuyên nghip và lirc lugng dan phOng ti'r nguOn ngân sách quôc phOng,
an nith cüa dja phi.rang theo quy djnh; quan tam xây dmg, cüng cô, tO chüc huân
1uyn và dâu tu trang bj phirong tin, dê xuât chê d chInh sách cho 1irc lugng 1irc
hrqng dan phông theo quy djnh cüa pháp 1ut; dOng thai iiu tiên bO trI qu5 dat dê
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xây dirng trii si các di Cãnh sat phông cháy, chQa cháy và ciru n?n, c1ru h khu
vuc, dàc biêt là cac khu, ciim cong nghip, khu virc do thj dê tang cuèng mng
hróibô trI cac Di CC va CNCH khu vrc bâo dam ban kInh bào v theo dung quy
chuân quy djnh.
9. Giao Cong an tinh phôi hçrp vOi Ban Thi dua - Khen thi.r&ng tinh Va các
dan vj lien quan dê xuât Chü tjch UBND tinh khen thu&ng cho các tp the và cá
nhân có thành tIch xuât sac trong vic tham mru thirc tp và to chüc thirc tap. Chü
dng khen thu&ng dôi vri các tp the và cá nhân có thành tIch trong to chrc và
tham gia thrc tp theo thâm quyên cUa Cong an tinh.
Trên day là két lu.n cüa Phó Chü tjch Thithng trrc UBND tinh Ha S Dông,
Trumg ban Chi dio PCCC và CNCH tinh; UBND tinh thông báo dê các ca quan,
dan vj, dja phixang biêt và triên khai th1rc hin./,
Nci nhzn:
- B Cong an (Ciic C07);
- Thuing trljc Tinh üy;
- Thithng trrc HDND tinh;
- Doàn Dai biêu Quc hi;
- Chü tjch, PCT UBND tinh;
- Các thành vién BCD PCCC Va CNCH tinh;
- Các S&, ban, nganh, doàn the cp tinh;
- UBND các huyn, thành phO, thj xA;
- Các ca quan, dcm vj, doanh nghip trên dja bàn;
-LLru: VT,NC.
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