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SEM254/UBND-NN Quáng Tn, ngày 1if tháng 9nám 2021 
V/v tang cithng cong tác phOng 
cháy, chia cháy dOi vài tàu cá, 
cáng Ca và khu neo du trén dja 

bàn tinh 

KInh gCri: 
- Các Sâ: Nông nghip và Phát triên nông thôn, 

Tài chInh, Thông tin và Truyên thông; 
- Cong an tinh; 
- B Chi huy B di Biên phông tinh; 
- UBND các huyn: VTnh Linh, Gio Linh, Triu 

Phong, Hãi Lang và huyn dão Con Co. 

NMng näm qua, cong tác phOng cháy, chUa cháy (PCCC) di vói tàu cá, 
càng cá trên dja bàn tinh dã dxçic các cap, các ngành, các dja phucmg quan tarn 
triên khai thirc hin nên thirc chap hành các quy djnh ye ccc cüa thuyên 
trithng, nguäi lam vic trên tàu cá, cáng cá tüng buóc ducic nâng cao, hn ch 
tInh tr.ng cháy, no trên tàu cá, càng Ca. 

Tuy nhiên, hin nay vic lap dt, sü dmg h thông, thiêt bj din, h thông 
thông gió, trang bj phung tin phOng cháy, chca cháy trên tàu cá, câng cá 
không dam bào yêu câu k5 thut; ben cnh do trên tàu Ca có chüa nhiêu chat dê 
cháy nhij xäng, dâu diesel, khI gas, 1ui, can nhija, g  müt, xôp,... và ngu&i lam 
vic trên tàu cá chiia näm vftng kiên thirc ye PCCC, thiêu can trQng trong ViC 
bâo quãn, sir diing thiêt bj din, các vt lieu dê gay cháy no. 

Dê tang cithng cong tác PCCC trên tàu cá, càng Ca và các khu neo du, 
nhàm h chê thit hai  do cháy no gay ra, gop phân dam bào an ninh trt tir trên 
dja bàn tinh; UBND tinh yêu câu các &in vi,  dja phiiong lien quan triên khai 
thirc hin các cong vic sau: 

1. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn: 
- Rà soát các quy djnh pháp lut lien quan d th chrc tuyên truyn, vn 

dng chO tàu, thuyên tru&ng trang bj các thiêt b PCCC trên tàu cá theo dung 
quy djnh; tang ci.thng thanh tra, kiêm tra, kiém soát vic chap hành các quy 
djnh ye ccc trên tàu cá, tàu kiém ngll thuc phm vi quân 1. Cung cap danh 
sách tàu cá không chap hành quy dnh PCCC cho ca quan có thâm quyên dê xü 
l vi phm theo quy djnh; 

- Thirc hin nghiêm các quy djnh cüa pháp 1ut v PCCC di vói các cãng 
cá trrc thuc; Xây dmg phiing an, bin pháp chira cháy dôi vri các cáng Ca, 
khu neo du tàu thuyên duçic phãn cong quàn 1. 



2.Côngantinh: 
- Phôi hçip S& Nông nghip và Phát trin nông thôn dy mnh Cong tác 

tuy.ên truyên, phô biên quy djnh cUa pháp 1ut, kin thirc k5' näng chfa cháy, các 
nguy ca cháy, no và bin pháp tang cix?mg cong tác PCCC cho ngu?ii lam vic 
trên thu cá, trong khu virc cáng Ca; hii&ng dn Ban quãn 1 càng cá, chü thu cá 
thirc hin cac quy djnh ye Pccc, duy trI cong tác tr kim tra an toân PCCC; 
xây dirng to churc thrc tp phumg an, bin pháp chUa cháy và ciru nn, ciru h 
doi vOi thu cá, cãng cá và khu neo du tàu thuyên; 

- To chüc 1p kê hoach,  xây dirng kjch bàn phông cháy và chüa cháy cho 
dôi tuqng là thu cá, các cáng cá và cac khu neo du tàu thuyn; 

- To chüc tp huân, bôi diiông nghip vi ye ccc cho viên chüc, nguYi 

lao dng thuc Ban Quân 1 cãng cá, ngtri lao dng cUa các Co sâ san xut, 

kinh doanh ti khu virc cãng Ca, chü tan, thuyn tru&ng, däng kiêm viên, kim 
ngu..., ngithi &rcic phân cong thirc hin nhim vii quãn l tàu Ca, cãng cá, khu 
neo du thuc Chi civic Thüy san, UBND huyn và UBND c.p xâ nh&m nâng cao 
hiu qua trong hot dng quãn l và xir l kjp thai khi xãy ra cháy, n; 

- Xây dmg kê hoch to chirc kim tra djnh ks', dt xut dê dánh giá thrc 
trng cong tác PCCC dôi v&i tàu Ca, cãng cá, khu neo du tàu thuyên nhäm &ra 
ra các bin pháp, giâi pháp tang cxng cong tác PCCC phü hçip vâi thirc tê ti 
dja phixong; 

- Chi dto Phông Cânh sat ccc và CNCH duy trI nghiêm cong tác thi.rmg 
trçrc, sn sang chiên du, dam bâo v lirc luçing, phucmg tin tham gia chüa 
cháy, CNCH khi có tInh hung cháy, n, sr cô xáy ra; 

- Xir l tru&ng hqp các chü tàu, các th chüc không chp hành các quy djnh 
v cong tác phông cháy, chUa cháy. 

3. B Chi huy B di Biên phông tinh: Tang cuäng kiêm tra các quy djnh 
v phông, ch6ng cháy, n di vói tàu cá, k& hçip vâi tuyen truyên các quy djnh 
cUa pháp 1ut ye cong tác phông chng cháy no; 4n dng chü tàu trang bj 
phuong tin chüa cháy trên tàu cá nh&m bâo dam an toàn cho ngui và phuong 
tin hot dng trén bin; yêu câu chü tàu, thuyên tru&ng thu cá trang bj day dü 
phi.rong tin phông cháy, cha cháy theo quy djnh tnróc khi thu ra bien hot dng; 

xü l nghiêm các tnrông hçp không trang bj phucing tin PCCC theo quy djnh 
pháp 1ut. 

4. S& Tài chInh: Chü trI, phi hçip vâi các don vj lien quan tham muu 
UBND tinh b trI kinh phi thirc hin cong tác PCCC di vói các cãng cá, khu 
neo du tàu thuyn trên dja bàn tinh phü hqp v&i khâ nàng can di cüa ngân sách 
và diing yOi các quy dinh hin hãnh cüa Nhà nuâc. 

5. S& Thông tin yà Truyn thông: T chrc hix&ng dn các Co quan thông tin 
truyn thông, h thông thông tin co sâ tang cuông cong tac tuyên truyên, nãng 
cao chit luçing các tin, bài, xay dimg cac chuyên mitc ye an toãn PCCC dôi vâi 

tàu Ca, câng cá; hi.r&ng dn k5 näng PCCC, thoát nn cho ngu dan; gith thiu 
gi.wng ngi.thi tt vic t& v PCCC. 
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f, UBND các huyn: VTnh Linh, Gio Linh, Triu Phong, Hái Lang và huyn 
dâoCônCO: 

-Tuyên truyên, phô biên và huâng dn cho các chü tàu, thuyên tnr&ng, ngu 
dan näm vttng các quy djnh ye ccc trên tàu Ca; v.n dng chü tàu cá trang bj 
phiing tin chUa cháy trên tàu; tuyên truyên cho ngtr dan hiêu rô lqi Ich, tam 
quan trQng và trách nhim di vâi vic trang bj day dü các thiêt bj bâo dam an 
toàn cho ngu?i và tàu cá hoat  dng trén biên; các quy djnh pháp 1ut ye cong tác 
phông chông cháy no cho các ca s& hu can nghê cá trên dja bàn; 

- Xây dirng phixcmg an, bin pháp cha cháy di v&i các câng cá, khu neo 
d.0 tàu thuyên &rçlc phân cong quân 1; 

- Ph6i hcip vài các dcm vi lien quan xir l' nghiêm di vOi các to chirc, cá 
nhãn không thrc hin ding trách nhim theo quy djnh pháp 1ut ye cong tác 
Pccc. 

UBND tinh yêu cu Giám dc các S&, Thu trtr&ng các ban, ngânh lien 
quan, Chu tjch UBND các huyn: Vinh Linh, Gio Linh, Triu Phong, Hâi Lang 
va huyn dão Con CO nghiêm tüc phôi hqp triên khai thrc hin; djnh k' 06 tháng 
(tn.r6c 15/6) và 01 nãm truóc(15/12) báo cáo Cong an tinh (qua PhOng Cánh sat 

PCCC và CNCH) kêt qua kiêm tra, dánh giá thirc trng cong tác PCCC dôi vâi 
tàu cá, càng cá, khu neo du tâu thuyén dê theo dOi, tong hcip chung. 

Giao Cong an tinh theo dOi, hu&ng dn, don doe, kiêm tra vic thrc hin 
cong van nay; tong hçip kêt qua báo cáo B Cong an và Chu tjch UBND tinh 
theo quy dinh./. 

Noinhn: 
-Nhutrên; 
- CO7-B Cong an (b/c); 
- CT, PCT UBND tinh; 
-Lisu: VT,NN., 
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