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U BAN NHAN DAN
TINH QUANG TRI

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

S: .2S2I1/UBND-NN

Quáng Tn, ngày 3 tháng 7 nãm 2020

V/v thng ctthng cong tác phOng
cháy, chIa cháy rirng
KInh gui:

- Các Si, ban ngành, doàn the cap tinh;
- UBND các huyn, thành phô, thl xã.

Thirc hin kin chi dao cCta Thu tuó'ng ChInh phü Nguyn Xuân Phiic tai
Cong van s6 5256/VPCP-NN ngày 30 tháng 6 näm 2020 cüa Van phông ChInh
phü v vic tang cuàng cong tác phóng cháy, chQ'a cháy rCrng. Uy ban nhân dan
tinh yêu cu Thu trt.rO'ng các Sâ, ngành và Chü tjch U ban nhân dan các huyn,
thành ph6, thj xã triên khai thirc hin các ni dung sau:
1. Tip tVc trin khai thirc hin nghiêm Cong din s6 776/CD-TTg ngày 29
tháng 6 näm 2019 cüa Thu tuOng ChInh phü, các van bàn chi do cüa B Nông
nghip và Phát trin nông thOn, iDy ban nhân dan tinh v vic tang cung các
bin pháp cp bach phông cháy, chua cháy thng.
2. Xây dirng, trin khai phtxcing an phOng cháy, chUa cháy rirng dam báo
phü hop, sat thic tin, hiu qua; rà soát, hoàn thin quy ch chi dao, diu hành và
phi hçp trong cong tác phông cháy, chua cháy thng; kiêm tra Iai hxc lucing,
phucing tin, vt tix, kinh phi d thrc hin tt phucing châm "bn tai ch",
"phàng là chInh"; phân cong lirc luçmg Crng trrc 24/24 già trong sut mUa khô;
kjp thii phát hin dim cháy, huy dng hrc Itrçng trên dja bàn tham gia kMng
ch và dtp tt chá.y rung trong thui gian ngn nht, khOng d xây ra chây ion; có
phixang an và sn sang thrc hin so tan dan khi cn thit, dam báo an toàn tInh
mng và tài san cüa nhân dan và cüa Nhà rn.rôc. Tang ciRng tuyên truyên, giáo
dc nâng cao thuc, trách nhim trong cong tác phông cháy, chua cháy rung; xi
l nghiém các truOng hçip vi phtm theo dung quy djnh cüa pháp 1ut./. %
Noi nhn:
-Nhtrtrên;
- Van phông ChInh phü;
- B NN và PTNT;
- Cc Kiém lam;
- CT, PCI U Ha S5 Döng;
- Co quan Co thành viôn BCD 886 tinh;
- Các Thành yin BCD 886 tinh;
- Chi ciic Kim lam;
- Các BQL rirng, Cty LN
- CVP, PVP Nguyen Ctru;
- Ltru: VT, NN.
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