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S:oWO/UBND-NC Gia Lai, ngàyofl.'tháng 9 nám 2019 

V/v t6 chtc các hoat dng huông 
1mg "Ngày toàn dan phong cháy, 
chüa cháy - 04/10/2019" 

Kmnhglri: 
- Uy ban Mt trn to quôc Vit Nam và các doàn the tinh; 
- Các s&, ban, ngành, dan vj thuc tinh; 
- UBND các huyn, thj xA, thành phô. 

Tr du nm 2019 dn nay, trên dja bàn tinh xây ra 48 vii cháy, 1am 02 ngu&i 
chêt, 01 ngu&i bj thixcmg, thit hi tài san khoàng 12,4 t dông; dáng chü , có 
28/48 vi cháy nhà &, chiêm 5 8,3% tong so vi, nguyen nhãn chIt yêu do sr bat can 
cIta ngu&i dan và sr cô din. Mt khác, tuy so vi cháy giãm so vài cling k' (48/60 
vy) nhi.mg thit hi ye tài san do cháy tang cao (12,4/6,1 t) a'ông). TInh hInh trên 
cho thây, nhn thüc cIta ngi.rñ dan trong thirc hin các bin pháp bâo dam an toàn, 
phông nglra cháy no chua cao; vai trô cIta nguôi ding dâu Ca quan, to chlrc,doanh 
nghip trong cong tác nay con hn chê, nhüng ton ti, nguy ca ye cháy, no chija 
disçic giãi quyêt dIrt diem, trit dé, tiêm an nhiêu nguy Ca phát sinh cháy 16n, hu 
qua nghiêm trç)ng. 

Nh&m nàng cao hiu qua Cong tác PCCC trên dja bàn tinh trong nhüng 
tháng cuOi nàm, huäng 1mg "Ngày toàn dan phông cháy và ch1ia cháy - 
04/10/2019"; UBND tinh Gia Lai yeu câu các s&, ban, ngành, dan vj thuc tinh, 
UBND các huyn, thj xã, thành phô quán trit thrc hin tot mt sO ni dung sau: 

1. T chIre các hot dng c1i th& thit thirc hithng 1mg "Ngày toàn dan 
PCCC" gän vài tang ctthng chi d?o  thirc hin Ké hoch so 731KH-UBND, ngày 
10/01/2019 cIta UBND tinh triên khai Chi thj 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 cIta 
ThIt tu&ng ChInh phIt ye tang cu&ng cOng tác PCCC ti khu dan c.r và Cong din 
so 584/CD-TTg ngày 19/5/20 19 cIta Thu tuâng ChInh phIt ye tang cthng cOng tác 
phOng cháy, chuia cháy; gop phan thItc day phong trào toàn dan tham gia PCCC 
phát triên sâu rng trong can b, dàng viên, quân chItng nhân dan; phát huy trách 
nhim ngis&i dlrng dâu ca quan, to chlrc, dan vj, dja phixang trong thirc hin nhim 
vJ1 PCCC. 

Triên khai da dng các hmnh thlrc tuyên truyn, nâng cao nhn thlrc, trách 
nhim cIta can b, dãng viên, các tang iàp nhân dan trong cOng tác PCCC, nhât là 
thirc hin hiu qua các quy djnh pháp 1ut, các bin pháp bào dam an toàn cháy nO 
ti tri s& Ca quan, don vj, nhà a, gop phân giâm thiêu tOi da thit hai  do cháy, nO 
t?i khu dan cii. 

2. Kin toàn, cItng c và th chlrc các l&p tp hun, bi dixö'ng nghip v11 cho 
1irc hrcmg PCCC ti Ca s&; duy tn, dâu tu các diêu kin dam bâo an toân ye ccc 

(thièt bj, phuviig tin chfra cháy tgi chó...) ti tri s& dan vj. 
- T chIme tm kim tra, kh&c phic dIrt dim nhUng tn ti, hn ch, bt cp 

trong cOng tác PCCC ti ca quan, don vj, dja phtrang theo linh v1rc, dja bàn quân 
l; phát hin, x1r 1 nghiêm các sai phm cüa can b quân 1, khOng dê kéo dài, xãy 
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ra sij c cháy, n nghiêm trQng. 
- Rà soát, b sung và thirc tp các phixcing an chüa cháy ti cci quan, &Yn vj 

nhäm chü dng xir 1 tInh huông, tham gia ciru nan, cüu h, phôi hqp tot lc krqng 
Canh sat ccc và CNCH khi dxcic yêu câu. 

3. Cong an tinh 
- Chi ctao brc krcmg Cãnh sat ccc và CNCH, Cong an các huyn, thj xâ, 

thành ph6 tang clx&ng th1rc hin các giâi pháp bâo dam an toàn, nãng cao hiu qua 
cong tác PCCC và ct'ru nan, ciru h theo chüc nãn; chap hành nghiêm chê d trirc 
24/24 gii trong tiêp nhn, xCr l tin báo cháy, bô tn hrc krqng, phircing tin san 
sang tham gia chüa cháy, cru nan, cru h khi có yêu câu. 

- Chü dng kim tra, phát hin, xr l nghiêm cáctrLr&ng hcrp vi phm trong 
lTnh vuc PCCC, nhât là phiic tra vic thrc hin các yêu câu, kiên nghj cUa 1irc 1ung 
Cong an qua các dçit kiêrn tra nhAm xfr l trit dé tInh trng tái ph?m nhiêu lan, co 
tinh không chap hãnh. Phôi hçip hrc luqng Kiêm lam, Ban quán l thng trong cong 
tác kiêm tra, phông cháy chUa cháy r&ng, nhât là trong müa khô näm 2019-2020. 

- Tang cu&ng ma các l&p bi dzông, hun luyn nghip vl:i PCCC cho hrc 
luçmg PCCC & co s&, tp trung ti các dja bàn, co s& tr9ng diem dê xây ra cháy, no. 
Phôi hqp các cci quan, dcin vj to chüc thirc tp phucng an chUa cháy, cüu nn, ciru 
h Co sir tham gia cüa nhieu 1irc h.rçin, phtrang tin. Rà soát, xây drng và nhân 
rng các don vj, co s& diên hInh tiên tiên trong phong trào toàn dan ccc trén dja 
bàn tinh. 

4. S& Thông tin và Truyn thOng, Dài Phát thanh Truyn hInh, Báo Gia Lai 
phôi hqp Cong an tinh xây ding phóng sir, dim tin, bài trên các phix(mg tin thông 
tin di chüng tuyên truyên ye "Ngày toàn dánphông cháy và chfra cháy". Kjp th&i 
neu guong các diên hInh tiên tiên trong phong trào toàn dan tham gia PCCC; phô 
biên, giao diic các k5' näng cha cháy, thoát nan  và tham gia ciru ng.r&i d nguxi 
dan biêt, vn diing hiu qua, gop phân phOng ngl'ra chung. 

5. D nghj Uy ban M.t trn T quc Vit Nam và các doàn th tinh phi hqp 
các ngành thng cix&ng tuyên truyên, vn dng doàn viên, hi viên và nhãn dan thiic 
hin các quy djnh cüa pháp lut ye PCCC, to chixc các hoat  dng htr&ng t'rng "Ngày 
toàn dánphông cháy và chièa cháy" bang các hoat dng thit thirc, Co nghia. 

6. Yêu cu Thu tn.r&ng các s&, ban ngânh, don vi thuc tinh, Chü tjch UBND 
cac huyn, thj xa, thành phô và các t chi.'rc có lien quan trin khai thrc hin nghiêm 
tüc; báo cáo kêt qua thirc hin ye UBND tinh (qua 2óng an tinh,) truO'c ngày 
20/10/2019. Giao Cong an tinh chü tn, theo dôi, don dOc, hu&ng dan vic thirc hin 
cña các s&, ban ngih,ftja phtrcing; tong hqp kt qua, báo cáo B Cong an, UBND 
tinh theo quy djnh 

Ncri nhin 
- Nhi.r trén; 
- C07 — B Cong an; 
- TIuring tri.rc Tinh üy; 
- Chü tjch PCT UBND tinh; 
- Chánh VP UBND tinh; 
- Cong an tinh (theo dOi); 
-Luu:VT,NC. 
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