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KInh gi1i:
- Cong an huyn; BCH Quân sir huyn;
- Trung doàn 43 — Six doàn 395; Hat Kiém lam;
- Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn;
- Phông Van boa và Thông tin;
- Trung tam Truyên thông - Van hóa;
- U ban nhãn dan các xã;
- Các chü thng trén da bàn huyn.
Thirc hin Van bàn s 47451SNN&PTNT-KL ngày 10/11/2020 cüa Si
Nông nghip và PINT v vic tang cthng cong tác quân 1, bâo v rung, phông
cháy, chüa cháy rung trên da bàn Tinh; Chi thj s 13-CT/TW ngày 12/01/2017
ciia Ban BI thu Trung ucmg Dàng "V tang cumg sir lãnh dao cüa Dàng dôi vâi
Cong tác quãn 1, bão v và phát triên rmg";
Thrc hin Lut Lm nghip s 16/2017/QH14 ngày 15/1 1/20 17 dugc Quôc
hi khóa 14 thông qua và có hiu lirc tr ngày 01/01/2019; Nghj djnh so
156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cña ChInh phfi quy djnh chi tiêt thi hành mt so
diu cüa Lut Lam nghip. D phông chng và ngàn chn có hiu qua tInh trng
cháy r1mg trong müa hanh khô, bào v tài nguyen rrng và môi trithng thiên nhiên;
Nghj quyt s 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 ci1a Ban Thtrng vi Tinh üy
v phát trin Lam nghip bn vung tinh Quâng Ninh dn 11am 2025, t.m nhmn
den näm 2030 và Quyt djnh s 29/2020/QD-UBND ngày 18/8/2020 cüa
UBND Tinh "V vic ban hành quy djnh v phOng cháy, chUa cháy r11ng trên
da bàn tinh Quàng Ninh";
Uy ban nhàn dan huyn yêu cu Chñ tjch UBND các xà, Thu tru&ng các ban
ngânh, các dcm vj dóng quân trên dja bàn huyn và các chü ±ng triên khai thrc
hin mt s nhim vii trçng tam sau:
1. Các ca quan Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Truyên thông Van hóa
Chü dng tang cu&ng cong tác phi hçip vó'i các ban ngành lien quan soan
thâo ni dung, tang thui luçxng phát thanh, truyn hInh v cong tác phông cháy,
cha cháy rrng và trin khai thrc hin ni dung Chi th s 13-CT/TW ngày
12/01/2017 cüa Ban BI thu Trung uo'ng Dãng "V tang cu&ng sr länh do cüa

Dâng dôi vi cong tác quán 1, bão v và phát trin rmg"; Lut Lam nghip so
16/2017/QH14 ngày 15/11/20 17 dugc Quc hi khóa 14 thông qua và Co hiu hrc
tr ngày 01/01/2019; Nghi dnh s 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 c11a ChInh
phü quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut Lam nghip. D phông chông
và ngän chãn có hiêu qua tInh trng cháy rtrng trong müa hanh khO, bào v tâi
nguyen rrng và môi tnthng thiên nhiên; Nghj quyt s 19-NQ/TU ngày
28/11/20 19 ci1a Ban Thuè'ng vi Tinh üy ye phát triên Lam nghip ben vffiig tinh
Quàng Ninh dn näm 2025, tm nhIn dn näm 2030 và Quyt dnh s 29/2020/QDUBND ngày 18/8/2020 cüa UBND Tinh "Va vic ban hành quy djnh v phông
cháy, chüa cháy rrng trên dja bàn tinh Quãng Ninh"; cQng nhu K hoch bão v
rirng phông cháy chfa cháy rung cia UBND huyn.
2. LIBND các xã cüng c, kin toân Ban chi huy phông cháy chtta cháy
rrng cüa da phuong, phân cOng trách nhim cii th cho tung thành viên triên
khai xay drng, thixc hiên phucmg an, k hoch phOng cháy, chüa cháy rimg; kin
toàn các t, dôi chQa cháy rrng cüa trng thôn bàn và to chirc tuyên truyên ye
các van bàn quy djnh v phông cháy, chcra cháy rung; rà soát bô sung cOng cv
chtta cháy dam báo sn sang tham gia chüa cháy rirng theo phucmg châm 4 ti
ch: "Lrc 1uçng tai ch, phucmg tin tai ch6, chi huy tai ch, hu cn t?i ch&',
d chi.:i dng, kjp thi buy dng hrc h.rcing t cht'rc chüa cháy khi có cháy rung
xây ra.
Chü dng tuyên truyn v cOng tác PCCCR dn chü rrng va ngthi dan
sng, hoat dng canh tác trong và gn rung nhm nâng cao nhn thi.'ic và thüc
trách nhim ci:ia các don v t chüc và ngui dan v cong tác bão v rung va
PCCCR.
3. Các chü rung (BQL rimg PhOng h Trüc Bài San, Lam tnr&ng 103, dan
vi quàn di, các Doanh nghip sir dng và phát trin rung, h gia dInh, h nhn
khoán bão v rung) chü dng các bin pháp phOng cháy, cha cháy rung nhu xr
1)2 thi.rc bI, giàm vat lieu cháy các khu rung d cháy, lam mdci, tu süa dumg
bang can lua, các cong trInh PCCCR i các din tIch có nguy co cháy cao, cüng
cô lirc lucing bão v rirng chuyên trách, mua sam ding c cha cháy rung..., vn
dng các h dan sang trong và yen rung phâi th1rc hin tht các quy djnh v
phOng cháy, chUa cháy rung. T ch(rc trrc 24/24 giâ, b trI canh phông iCra
rung, dung các boat dng d&, xr 1)2 thirc bI khi thOi tit hanh khô, d cháy; xây
dirng dir toán kinh phi d chi trã nhü'ng nguii tham gia chüa cháy thuc lam
phàn ducc giao quàn 1)2, cho thuê, bão v vã trng rung.
4. cac lvc hxcmg: Cong an, Biên phông, Quãn di trén dja bàn huyn thrc
hin k hoach phi hçp v cong tác quàn 1)2 bâo v rung và PCCCR. Chü dng
b tn cac hrc lucirig, phucrng tin, hu cn sn sang cho cOng tác ring ciru khi có
cháy rung xây ra trén dja bàn huyn; dng thai lam tét cOng tác diu tra, xac
mirth nguyen nhân, truy tim thu pham d xr 1)2 nghiêm mirth các di tucmg gay
cháy rung d xir 1)2 theo dung quy djnh cüa pháp 1ut.

5. Hat Kim lam Hái Ha (thu&ng trirc Ban chi huy) chü tn, phi hqp vi
Phông Nông nghip và Phát trin nông thôn, các thành viên trong Ban chi huy
tang ci.thng kim tra, hithng dn, don dc thirc hin các quy djnli cüa Nba nurc
ye quãn l bão v rmg và phông cháy, chüa cháy rmg di vâi các chü r&ng, xr
1 nghiêm các truông hçp c tInh vi pham.
Triên khai trirc PCCCR 24/24h, b trI hrc hrçing earth phông, phwmg tin,
phát hin kjp th?yi các dim cháy, huy dng các 1irc luçxng d.p t.t ngay, không dê
xây ra cháy 1&n. Tng h9p báo cáo dnh kS' dt xut theo quy djnh ye UBND
huyn và Chi cic Kim lam Quãng Ninh.
UBND huyn Hái Ha yeu cu UBND các xa, các cu quan don vj, các chü
rrng và các t cht'rc, cá nhân Co lien quan nghiêm tüc triên khai thixc hiên.I.—
Noi nhân:
- UBND tinh (b/c);
- Sâ NN&PTNT;
- Chi cc Kim lam;
- iT HU, HDND huyn;
- LD UBND huyn;
- NhLr kInh giri (t/h);
- Liru: VP.
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