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KInh giri: 
- Các phông chuyên mon nghip v1i 
- Các don vi si,r nghip trirc thuc S&. 

Can cü Cong van so 6225/CAT-PCCC&CNCH ngày 31/12/2019 cüa Cong 
an tinh Tuyên Quang v vic tang cu&ng thirc hin cong tác PCCC trong djp T& 
Nguyen dan 2020, S& Van hóa, Th thao và Du ljch yêu cãu các phông, don vj 
trirc thuc Si thirc hin mt s ni dung nhu sau: 

1. Tiêp tçic quán trit và t ch(rc thirc hin nghiêm tiic, có hiu qua Lut 
Phông cháy, chüa cháy näm 2001; Lut si:ra di, b sung mt s diu cüa Lu.t 
Phông cháy, chtia cháy näm 2013 và các van bàn hithng din thi hành; Chi thj 47-
CT/TW cña Ban BI thu v tAng cumg sir lAnh dao  cüa Dáng di vói cong tác 
phông cháy, chüa cháy; Quy& djnh s 1635/QD-TTg ngày 22/9/2015 cüa Thu 
tithng ChInh phñ ban hành Chuong trinh hành dng thirc hin Chi thj s 47-
CT/TW; Chi thj sé 32/CT-TTg ngày 05/12/20 18 cüa Thu tithng ChInh phU v 
tAng cuô'ng cong tác PCCC tai  khu dan cu. 

2. TAng cuô'ng cong tác tuyên truyên, nâng cao thirc v PCCC, cánh báo, 
khuyn cáo rnt s nguyen nhân d dn dn cháy, n trong dip  Tt nhu sr diing 
din, ngun li:ra, ngun nhiêt, dc bit vic th.p hu'ang thô' cüng, d& yang mA... 
cho cong chirc, viên chüc và nhân dan. Dng thè'i, dy mnh cong tác tuyên 
truyên vic chp hành nghiêm Nghj djnh so 3 6/2009/ND-CP ngày 15/4/2009 cüa 
ChInh phü v quân 1, sr diing pháo và Quyêt djnh s 95//2009/QD-TTg ngày 
17/7/2009 cUa Thu tuó'ng ChInh phñ ye vic crn san xut, nhp khu, tang trü, 
vn chuyn, buôn ban, dt và thã "den tthi". 

3. Chü dng chi dto, t chrc tir kiêrn tra an toàn PCCC ti các co sà truc 
thuc don vj rnInh quãn 1, phát hin và khc phçic ngay nhUng so ha, thiu sot v 
PCCC có nguy co dn dn cháy, n& Tp trung kim tra vic thirc hin các diu 
kin an toàn PCCC: Khoân each an toàn PCCC; các bin pháp ngAn cháy và 
chng cháy lan; các diêu kin an toàn PCCC d& vai h thng din; vic b trI, 
trang bj diing ci, phuong tin PCCC; giao thông, ngun nuâc chfta cháy ti co sâ; 
vic 1p và thirc tp phuang an chta cháy; to chuc và hoat  dng cüa hrc lugng 



PCCC Ca s&; trách nhim cüa cong chirc, viên chirc trong vic chp hành ni quy, 

quy djnh v PCCC... 

4. T chüc rà soát, cüng c& kin toàn 1irc lucing PCCC tai  ch; trang bj, bào 

duô'ng phucrng tin, các diu kin phic vi,i cong tác ch&a cháy theo phucing châm 
4 ti ch "1rc lixqng tai ch& phuung tin tai  ch, chi huy t.i ch và hu c.n tai 
ch", sn sang huy dng mci ngun 1'çrc tham gia cha cháy khi có yêu cu. Chi 

dao luc luang lirc 1uçng PCCC Ca sä duy trI thirc hin tot cong tao thuông trirc 

bâo v Ca quan, tang cithng tun tra, canh gao nht là thai dim ban dêm, ngày 

nghi, ngày 1, Têt, ngoài gRi lam vic; phi hçp ch.t chë vi 1irc lucing PCCC trên 

dja bàn, Cãnh sat ccc và CNCH, cM kjp thai xü l có hiu qua cáo tInh hung 

cháy, n xây ra ngay khi imi phát sinh. 

Yêu cu cáo phông, dan vj trMn khai th?c hin nghiêm tue.!. 
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