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U( BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE
S&/UBND-KL

CQNG HOA XA HQI CilU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ti1 do - Hinh phüc
Ba Chë, ngàyO, tháng 8 nãm 2021

V/v tang eiz?ing các bin pháp
phông cháy, chüa cháy ring
KInh gui:
- Thu tnr&ng các Co quan: Ht Kiêm lam, Cong an huyn,
Ban chi huy Quân sir huyn, Phông Nông nghip và
PTNT, Trung tam Truyên thông và Van hóa;
- Chü tjch Uy ban nhân dan các xâ, thj trân;
- Các Chü thng là To chüc, Doanh nghip, Hcip tác xâ.

Thic hin Cong van s6 2870/SNN&PTNT-KL ngày 02/7/202 1 v tang
cithng các bin pháp phông cháy, ch1ra cháy thng cüa S& Nông nghip và Phát
triên nông thôn. Can cir vào tInh hInh thyi tiêt, khI h.0 phrc tap, näng nóng kéo
trên dja bàn dan den nguy CO xãy ra cháy thng rat cao. U ban nhân nhân huyn
Ba Chë yêu câu thu trithng các Co quan, don vj lien quan; Chü tjch UBND các xã,
thj trân; cac chü rirng là to chirc, doanh nghip trên dja bàn Huyn tp trung thirc
hin mt so nhim vi sau:
1. Tip tiic thrc hin nghiêm các ni dung ti cong van s 949/UBND-KL
ngày 11/6/2021 ye tang cithng các bin pháp phông cháy chia cháy thng trên dja
bàn huyn näm 2021 cüa UBND huyn Ba Chê.
2. Hat Kim lam: Phân cong can b thixing tiVc 24/24 các ngày trong than
ti van phông Ht và các Tram Kiêm lam, bô trI hrc 1iscng irng trirc dé tham gia chi
dao và chüa cháy khi có cháy rirng xây ra; Tang ctrng näm bat thông tin, tuãn tra,
kiêm tra các khu vrc có nguy co cháy cao, phát hin sam diem cháy tü do chü
dng tham muu cho chInh quyên dja phuong to chac, huy dng 1irc krçing, phuong
tin tham gia bão v rmg và chüa cháy rmg (BVR-PCCCR) trong mi tInh huOng,
htn chê thâp nhât các thit hai khi xây ra cháy thng.
- Tip tic chi dao Kim lam dja bàn tham muu cho UBND các xã, thj trAn
chi dao các to, di PCCCR tang cuang tuân tra, kiêm tra các khu virc rirng có
nguy co cháy cao phát hin sam diem cháy chii d)ng, kp th?yi ch[ra cháy khi cO
cháy thng xãy ra; phôi hcip cht chê vâi các lirre lacing Cong an xä, Quan s1r xã
thrc hin tot cong tác BVR-PCCCR.
3. Cong an huyn, Ban chi huy Quân sir huyn:
- Chu.n bj các phisong an, 1irc krqng, phuong tin tharn gia phOng cháy,
chüa cháy r1mg, sn sang 1rng ciru các tInh huông khân cap ye cháy thng khi cO
yeu cau.
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- Cong an huyn chU trI phi hqp vâi co quan, dan vj có lien quan và
UBND các xã, thj trân diêu tra lam rô nguyen nhãn, dôi tixçmg vi phm xir 1
nghiêm theo quy djnh cüa pháp luQL
A

,

A

4. Trung tam Truyen thong va Van hoa.
Phi hcip vth H.t Kim lam cp nht cp dir báo cháy rung, xây dirng bàn
tin tuyên truyên trên h thông truyên thanh cüa huyn nguy Co cháy thng trong
nhUng ngày nàng nóng, hanh khô (tur
dir báo IV trâ len).
ye

cap

-

4. UBND cac xa, th! tran:
- Tang cring tuyên truyn, giáo d%ic nâng cao thirc, trách nhim trong
cong tác phông cháy, chüa cháy rung den mç1 tang lap nhân dan trên dja bàn.
- Don dc và huâng dn kim soát vic sü diing h'ra trong rung và gn thng
cUa các thu thng, dc bit là vic xü l thirc bI dê trông rung bang phuang pháp
dot phài báo cho Tnthng thôn biêt, nàm bat tInh hInh truóc khi triên khai thirc
hién.
- Kim tra, rà soát, kiin toãn li hrc hrçing, phuong tin, vt tu, kinh phi d
chuân bj tot theo phuang châm "bOn t?i chô" khi có cháy thng xãy ra. Phán cong
lirc luqng ang trirc 24/24 gi, tuân tra các khu vrc rurng có nguy Co cháy cao
trong nMng ngày näng nóng, hanh khO, kjp th&i phát hin sam diem cháy, huy
dtng 1irc luqng
chô tham gia không chê và dp tat dam cháy trong th&i gian
ngän nhât, không dé xây ra cháy ion.
tai

- Xây dimg phuong an và sn sang thirc hin so tan dan khi cn thit; chü
dung di dñ dan ra khôi khu v1rc nguy hiêm, dam bão an toàn tInh mtng và tài
cUa nhân dan và Nhà rnrac.

san

- Chu tjch UBND các
thj tr.n chju trách nhim tnthc Chü tjch UBND
huyn cong tác QLBVR&PCCCR và dê xáy ra cháy thng trên dja bàn quãn 1.
xa,

ye

5. Các don v chü rfrng là t chfrc: (BQL Rfrngphông Cong ty TNHH
MTVLâm nghip Ba ChJ, HTX Toàn Dan, C'Ong ty CP Kim Long, COng ly TNHH
Dáu tu- Ritng Vit, COng ty CP phát triên rirng Ben Vfrng, Cong ty TNHH Dtrcxc
Lam m5c Ba C'he,)

lieu

- T chCrc thirc hin các quy djnh, ni quy, diu kin an toàn, bin pháp v
phàng cháy chüa chay rung; To chüc thirc hin nghiêm phixang an PCCCR dã
xây dmg và duçic
có thâm quyên phé duyt dôi vâi din tich duqc quãn l.
cap

- Quãn l và duy trI
dng cüa các t di bào v rung, phông cháy,
chta cháy rumg; Bão dam kinh phi dâu tu cho
dng phOng cháy và cha
cháy rung theo quy djnh hin hành; Chü dng dâu ttr xây dirng cong trInh, trang
bj phuong tin, diing ciii phOng cháy và chUa cháy rimg.
boat

hoat

- Phi hçip vâi các chü thng khác, chInh quyn dja phixang, Co quan, t
chüc trong vic bào dam antoàn phông cháy và chüa cháy rumg; tao dieu kin
cho các Ca quan chac näng diëu tra, truy tIm thu phm gay cháy rfrng.
- Báo cáo djnh kS' và dt xut cong tác phOng cháy và chüa cháy thng bào
dam an toàn trong phàng cháy và chCta cháy rung thuc phm vi rung quãn l.
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- PhM hap vOi các chCi rung khac, chInh quyn dja phuung, cc quan, to
chirc trong vic bão dam an toàn phông cháy và chtta cháy rung; t?o diu kin cho
các cci quan chirc nng diu tra, truy tim thu phm gay cháy ri'sng.
- Báo cáo djnh kS' và dt xut cong tác phông cháy và cha cháy thng bào
dam an toàn trong phOng cháy và chüa cháy r&ng thuc phm vi rung quãn 1.
- Chü thng duçic Nhà nuc giao, cho thuê thng d quãn 1, bào v nu thiu
tinh thn trách nhim d xãy ra phá r1mg, cháy rrng thI phái chju trách nhim
và bj xfr 1)2 theo quy djnh cüa pháp luât.
U)2 ban nhân dan huyn Ba Chë yêu cu Thu trumg các Ca quan, dan vi lien
quan, Chñ tjch UBND các xâ, thj trn và các chü thng là t chirc trên dja bàn huyn
nghiêm tüc trin khai, thrc hin./
TVcri n/ian:
- Nhu trên (thirc hién);
- SâNN&PTNT
(báo cáo);
- Clii cuc Kiêm lam
- ThLrà'ng trirc HU, HDND huyn
- Die CT, các PCT UBND huyn (chi dao);
- Luu: VT; KL;
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