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KE HOCH
Ung phó thãm h9a cháy km khu do thj,
khu dan cir trên dja bàn huyn Kim Son
Thrc hin K hoach s 13 7/KH-UBND ngày 25/8/2021 cUa UBND tinh
Ninh BIrih ye vic phông thu dan sir ye i'rng phó thâm hpa cháy Win nhà cao tang,
khu do thj, khu cong nghip, khu dan cu trên dja bàn tinh Ninh BInh, UBND
huyn Kim San xây dmg ké hoach vói các ni dung sau:
I. DANH GIA TINH HINH
Kim S(m là huyn yen bin nm a phIa Dông Nam cüa tinh, tiêp giáp vai
huyn Yen Khnh và Yen MO, huyn Nghia Hixng, tinh Nam Djnh và huyn Nga
San, tinh Thanh Hóa; có din tIch tr nhiên 215km2; dan so han 190 nghIn ng1x1i;
co 23 xã và 02 thj trân, 43 ca quan, 06 dan vj quãn d,i, Tôa giám mic Phát Diem,
33 xIr, 157 hç, 01 Trung tam mic viii, 01 Dông Men thánh giávci 03 Ca sâ dOng tu
là Cách Tam, Hisórng Dio, Luii Phucing và 26 chüa; có h thông giao thông thun
tin Ca &r&ng b và thrang thüy ni dja, dc bit có các tuyên &thng quôc l 10,
12B và 21 di qua cüng vci 13 ben do châ khách ngang song Day và song Can tao
diu kin thun lqi cho nhân dan di laj, giao thixcing phát triên kinh tê và giao hru
vn boa vâi các huyn trong và ngoài tinh. Huyn Kim Son dixcic xác djnh là dja
bàn trQng diem ye quôc phOng và dja bàn tr9ng diem, phirc tap ye ANTT.
Nhüng nàm qua, dithi sir quan tam länh dao, chi dao, diêu hành cüa Huyn
üy, HDND, UBND huyn; sir CO gng, n lire cüa các cap, các ngành, ca quan,
doanh nghip và nhãn dan, kinh tê - xâ hi huyn Kim San dâ cO sir phát triên on
djnh. Ciim cong nghip dirçic ma rng, ca sâ san xuât, kinh doanh quy mO Win tiêp
tic duçic dâu lir, xay dirng va di vào hoat dng, tôc d dO thj hóa ngày càng thng.
Den nay, trén dja bàn huyn có 01 cilm Cong nghip, han 200 doanh nghip, 26
cua hang kinh doanh xäng, dâu và 119 cüa hang kinh doanh khi dâu mO hóa lông;
CO 01 chi, 01 siêu thj quy mô Win yà 02 nhà cao ti'r 08 tang tra len t.p trung a da
bàn thj trân Phát Diem.
Vói dc diem là huyn dang phát trien manh v kinh té, yan hóa, chInh trj,
m.t d dan so cUa huyn Kim San ngày càng dông, các chçi, nhà cao tang duçic
xây drng, ma rng vâi quy mô lan là nai tp trung dOng ngirôi, tâi san và nhieu
hóa chat, 4 lieu tiém an nguy cci gay cháy no cao. Tuy nhiên, cOng tác phông
cháy chüa cháy (PCCC) cüa các cci quan, doàn the, ngu&i dan vn chiia thrc sir
duqc quan tam dCmg mire, mt sO tri sâ cci quan, cOng ty, doanh nghip, khu dan
ctr chixa chap hành nghiêm tue quy djnh cUa nhà nuOc ye cong tác PCCC, hrc
luçmg báo y, Cong an xA, dan quãn chua duqc dào tao chuyên sâu ye ciru nan,
cfru h, trang thiet bj phiic vi phOng chông cháy, nO cOn nhieu han ché. Nêu xáy
ra cháy nO sê gay thit hai lan ye ngtthi y tài san.
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II. MUC IMCH, YEU CAU, NQI DUNG, BIIN PHAP THU'C HIN
1. Mic dIch, yen cu
- Nâng cao tinh chü dng và khá nàng san sang chiên dau, kjp thii xir 1
tInh hung dp tt các dam cháy, n xây ra ti các cci s& nba cao tang, khudô thj,
ciim cong nghip, khu dan cu theo phuang châm "4 ti chO". Hn chê den muxc
thp nht thit hai ye ngithi và tài san do cháy gay ra.
- Tang cuông cong tác thông tin, tuyên truyên dê các cap, ngành, ca quan,
don vj và qun chüng nhân dan hiu và näm vüng quydjnh cüa pháp 1ut, kiên
thüc v PCCC, nhäm huy dng süc mtnh cüa cá h thông chInh trj và toàn dan
Vào Cong tác phông cháy, ch&a cháy.
- Kiên toàn tO chirc, biên chê; phân cong trách nhim cii the cho các 1irc
lucmg lien quail; xây drng ca ch phôi hçip chat chê, thông nhât giUa các cc quan,
don vj, ban, ngành, dja phuang trong cOng tác phông ngra, üng phó vâi sir cô
cháy 1&n xây ra ti nhà cao tang, khu do thj, ciim cong nghip, khu dan Cu.
2. Ni dung, bin pháp
- Thi.thng xuyên tuyên truyên, vn dng quân chüng nhân dan tIch crc tham
gia cong tác phông cháy, chüa cháy; phOng ngüa, irng phó khi có cháy lan xây ra.
Dy manh tuyên truyên, giáo di.ic nâng cao nhn thirc cong dông ye sr cO cháy lan
tii nhà cao tang, khu do thj, c11m cong nghip, khu dan cu và bin pháp phông
tránh, bin pháp t1r thoát nan.
- Nâng cao hiu hrc, hiu qua quân l nhà nuó'c ye phông cháy, chüa cháy
ti cac co sa nguy hiêin ye cháy, no; nhât là các co s& có nguy co xãy ra cháy ian.
- Can cü vào däc diem tInh hInh cüa da bàn, lTnh virc quãn 1 dê xây dirng
kê hoch, phuong an irng phó vOi cháy lan ti nba cao tang, khu dO thj, cilrn cOng
nghip, khu dan cu trên co sa coi tr9ng phucmg châm "4 ti chô". To chac din
tap các phuong an chüa cháy và ciu nan, cru ho Co sir tham gia cüa nhiêu lijc
Iuçing do Cãnh sat phông cháy, chüa cháy cia Cong an tinh chü trI tai các co sa có
nguy co xày ra cháy lan.
- Rà soát, thông kê, dánh giá thrc trng 1irc 1ucng, phuong tin phông cháy,
chtra cháy và cüu nan, cru hi cüa các cci quan, dun yj, ccc s&; Co ké hotch huy
dng 1rng phó vói cháy iOn tai nhà caotãng, khu do th, ciim cong nghip, khu dan
Cu khi can thiêt; dâutu kinh phi mua sam trang thiêt bj bô sung nhàm dáp Ong yêu
câu nhiêm yu thirc té cüa cong tác chia cháy và ciru nan, ci'ru h cia co quan, don
yj, dja phucing. Tñng buOc xâ hi boa cOng tác phOng cháy, chtta cháy, nhãm huy
dng các nguOn içrc hçip pháp dé giâm yOn du tu tü ngan sách.
- Dam bâo lirc hrçmg, phucing tin thuang tr1rc sn sang trien khai cOng tác
chtta cháy yà ciru nan, cüu h dt hiu qua cao khi xây ra cháy, n iOn.
3. Trçng diem ñng phó vói siy cô cháy t&n
3.1. K/ui do tlij, dan cu. Thj tran Phát Diem yà xã Luu Phuo'ng.
3.2. Cim cOng nghip. Xórn 12, xâ Dông HuOng.
- Cong ty TNHH MTV Master Vina; iinh virc boat dng: San xut d choi,
trO choi; so din thoai: 02296260028.
- Cong ty TNHH Nam&Co london; linh yuc hoat dng: May cOng nghip;
so diên thoai: 02293753158.
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- Cong ty TNHH MTV Quang Ninh Ninh BInh; lTnh v1rc boat dtng: ThU
cong m ngh và gia cong ca khI; so din thoai: 02293720027.
- Cong ty TNHH và Thuang mai Quôc Phong; linh vlrc hoat dng: Kinh
doanh và san xuât tOn, thép; so din thoai: 02296539666.
- Cong ty TNHH Dôi Mdi; linh vijc hoat dng: ThU cong m ngh; so then
thoai: 02293862037.
- Cong ty TN}IH san xutt và nhp kh.0 Anh Hong; linh virc hoat dng: ThU
cong m5' ngh; so din thoai: 02293862059.
- Cong ty TNT-JR Hi.rng Thjnh; linh virc hoat dng: ThU cong m ngh và
Diên ccY; so diên thoai: 0912860107.
- Chi nhánh COng ty cô phân san xuât, xuât nh.p khâu Hoàng Long; lTnh
virc boat dng: ThU cong m' ngh; sO din thoai: 0986057777.
3.3. C/u,, nhà cao tang: Thj trân Phát Diem.
- Chq Näm Dan, dja chi: Phô Nãm Dan, thj trân Phát Diem; 1mb vile hoat
dng: Chçi truyên thông.
-Nhàcaotâng:
+ Khách san Kim San, da chi: Phô TrI ChInh, thj trân Phát Diem; so tang:
08; 1mb vixc boat dng: kinh doanh djch vii luu trU; so din thoai 02293862059.
+ Siêu thi, dia chi: Phô Thuang Kim, thj trân Phát Diem; sO tang: 11; lTnh
virc hoat dng: kinh doanh siêu thj; so din thoai 0853882881.
III. PHAN CONG NHIM V1J
1.Cônganhuyn
- Phôi hçip vi Phông Van boa - Thông tin, Trung tam Van hóa - The thao
và Truyên thanh huyn day manh cOng tác tuyên truyên, vn dng nhân dan tIch
circ tham gia Cong tác phông cháy, chüa cháy; cânh báo ye các nguy co gay cháy,
hung dn các bin pháp phông cháy, chüa cháy, tr thoát nan và ciru ngithi trong
dam cháy.
- Phôi h9'p vâi Phông Cânh sat cc và CNCH Cong an tinh th?c hin
nghiêm các quy djnh, tiêu chuân cUa nba nuâc ye phông cháy, chih cháy trong
thâm duyt thiêt kê, kiêm tra thi cOng, nghim thu ye phông cháy, chia cháy di
vi các cOng trInh xây dirng; khào sat, dánh giá thirc trng cOng tác phông cháy,
chUa cháy và ciru nan, thu h tai nhà cao tang, khu do thj, ciim cOng nghip, khu
dan cu dê tham muu UBND huyn diêu chinh, bO sung kê hoach, dam bào phU
hçp vâi yêu câu thirc tê cUa tirng giai doan. Tang ciiông kiêm tra, hi.rOng dn ye an
toàn phOng cháy, chüa cháy tai các ca s&, nhât là tai các ca sâ có nguy cci xãy ra
cháy hrn.
- To chtrc kháo sat, dánh giá thirc trang lirc hxçng, trang thit bj, vat ttz,
phuang tin phc vi cOng tác U'ng phó khi có cháy ion xây ra, dc bit là các dan
vi chuyên trách, các cci sO có nguy cci xãy ra cháy iOn dê tharn mu'u cho UBND
huyn có kê hoch huy dng lijc krccng, phucing tin tham gia chia cháy và ciru
nan, thu h các vit cháy iOn; dê xuât UBND huyn dâu tu, trang bj bô sung các
phi.rcing tin chCta cháy và cUu
cOn h nhàm dáp lrng yeu câu thirc tê nhiem
v1i irng phó sr cO cháy iOn.
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- Chü tn ph& hçip v&i các Co quan, don vj, ban, ngành và UBND các xä, thj
trân xay drng kê hoich, phuong an d? kiên rnt so tInh huong cii the; phôi hqp vi
Phông Cânh sat FCC và CNCH Cong an tinh tO chüc thirc tap, diên tp các
phuong an cha cháy và ciru nan, ciru h Co sir phôi hçp nhiêu 1irc h.rçing, phucmg
tiên tai nhüng co sâ trQng diem và Co s có nguy co xáy ra cháy lin.
- Xây dirng chucmg trInh, kê hoch và to chüc bOi during, huân 1uyn
nghip v chüa cháy và ciru nan, ciru h cho các hrc luçing lien quan dê dam bão
chO dng triên khai 1rc Iuçing dáp ü'ng yêu câu rng phó vâi cháy lin ti nhà cao
tang, khu dO thj, cim cOng nghip, khu dan cii.
- Tham miju cho UBND huyn quy hoch dja dirn dt xây dmg tni sâ Di
phông cháy và chtta cháy giai doan 2021 - 2030 thuc dat an ninh; to chi.rc so két,
tng kt ri1t kinh nghim cOng tác irng phó vi cháy lan tai nba cao tang, khu do
thi, c1m cOng nghip, khu dan cii dê dê ra các bin pháp, giái pháp nâng cao hiu
qua cOng tác 1rng phO vOi cháy I&n, hin chê thit hai ye nguYi và tài san do cháy,
no gay ra.
2. Ban Ch huy Quân siy huyn
- Chi dto các don vj tnirc thuc chuân bj lirc hucng, phixcmg tiên san sang
tham gia irng phó vai các tInh huông cháy lón tai nba cao tang, khu dO thj, ciim
cOng nghip, khu dan cix khi có yêu câu.
- PhOi hçip lirc hucing Cong an to chüc huân luyn, diên tp các tInh huong
chUa cháy và ciLru nan, ciru h cho can b, chiên s' và hrc hrçing Dan quân t1r v,
dam bâo s1r diing thànhthio các loai phuong tin, trang thiêt bj tim kiêm c1cu nan,
cü'u h dã duçic trang cap.
3. Phông Kinh tê - H tang
- Phôi hçp vói 1irc hrcng COng an và CáC co quan chtrc näng thirc hin
nghiêm các quy djnh, tiêu chuân ye phông cháy, chQa cháy trong ctâu tu xây dirng
các cOng tnInh, nhât là ctOi vOi nhà cao tang, khu dO thj, c1im cOng nghip, khu dan cii.
- PhOi hqp vai các co' quan chüc nàng to chirc kiêm tra, hix&ng dan vic thirc
hin quy djnh cüa pháp lut vacac diêu kin phçic v11 hiu qua cOng tác cha cháy,
ciu nan, cüu h khi có tInh huông cháy, no xây ra.
- Phôi hçp vâi các Cong an huyn, PhOng Tài nguyen và Môi tnuang tham
muu cho IJBND huyn quy hoach dja diem dat xây dirng tnii sa Di phOng cháy
và chüa cháy giai doan 2021 - 2030 thuc dat an ninh.
4. Phông Tài nguyen Va Môi truô'ng phôi hcip vói COng an huyn, PhOng
Tài chInh - Kê hoach tham mixu cho UBND huyn quy hoach dja diem dat xay
drng trii sâ Di phông cháy và chüa cháy giai doan 2021 - 2030 thuc dat an ninh;
bO tn dja diem xây dijng doanh trai cho lirc krng Cãnh sat PCCC theo diing Chi
dao cüa UBND tinh.
5. Phông Tài chInh - Kê hoch phOi hqp COng an huyn Ip kê hoach dau
tix mua sam phuong tin, trang thiêt bj phiic vi.i cong tác ang phó sir c chay lan
tren dja bàn huyn; tham mini hO trç kinh phI mua sam trang bj phuong tin phông
cháy, chtra cháy cho co' quan, don vi; triên khai, 1p quy hoach dja diem dat xây
dirng tri sa Di phông cháy và chüa cháy giai doan 2021 - 2030 thuc dat an
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ninh...; hang näm dir toán kinh phi bào dam cho hot dng phông cháy,, chUa cháy
và c1u nin, ciru h trên da bàn huyn trInh UBND huyn xem xét, quyêt djnh.
6. Trung tam Y tê huyn, Bnh vin da khoa huyn xây dirng phucmg an
huy dng 1rC luqng y, bác s5 và phuong tin, diing c11 cap ciru, co so thuôc dam
bão cOng tác cp cüu, diu trj khi xày ra sir cO cháy ló'n có thit hti ye ngithi.
7. Hi Chü thip do phôi hçip véci các co quan, don v, ngành lien quan Va
UBND các xä, thj trn tham gia so cp ciru, ciru n.n, ciru h, ci.ru trg xâ hi khân
cp khi có sr CO chay IOn xây ra trên da bàn huyn.
8. UBND cac xa, th tran
- Cüng cô, kin toàn Ban Chi buy rng phó sr cô cháy lOn tai dja phuong.
- Hi.rOng dn, chi dto tuyên truyên, phô biên kiên thOc pháp 1Utt ye phOng
cháy, chfra cháy cho can b và nhân dan trên dja bàn; tO chOc xây dirng phong trào
toàn dan tham gia phOng cháy, chüa cháy trên dja bàn.
- Chi do các các 11rc luqng lien quan rà soát khu dan cu, nhà cao tang, co
sO tiêm an nguy co cháy, no cao dê Co bin pháp phOng ngira; chuân bj 1irc luçmg,
phuong tin sn sang tham gia 1rng phó vOi các sir cô cháy iOn xãy ra trên dja bàn;
khäc phic hu qua kbi có cháy xây ra.
- Hang näm di,r toán kinh phi báo darn cho hot dng phông Cháy, chra cháy
và cOu ntn, cru h trên da bàn.
9. NgtrO'i dung dan co' quan quãn 1 các nhà cao tang, khu do thi, cuim
cong nghip, khu dan cir thuOng xuyên huOng dan, kiêm tra, tuyên truyên viC
chap hành các quy djnh ye ccc tai co sO mInh quàn l. Cüng cô, kin toàn hxC
luqngPCCC chuyên ngành, Co sO; dam bào hrc lucmg, phuccng tin và các diêu
kin can thiêt kjp thOi üng phó vOi các tInh huông Cháy iOn tai các Co sa.
IV. PHAN CONG NHIM VIJ KHI cO TNH HUONG CHAY LN
xA ii&
1. Lrc lu'qng, phtro'ng tin
1.1. Lrc lu'çrng
- Chü trl: Cong an huyn (trong do lrc luqng Cânh sat phOng cháy, chüa
cháy Va CULl nan, cOn h Cong an tinh thuc phân Di PCCC dóng trén dja bàn
lam nOng cot) và cac 1irc lucmg lam nhirn vii phông cháy, chüa chay tai cci sO
(Dan phOng; phOng cháy, chfta cháy co sO; phOng cháy, chia chay chuyên nganh).
-Phôihçcp:
+ Ban Chi buy quân sr huyn và các don vj Quãn di dóng qun trên dja bàn.
+ Lirc iixcng COng an xã, thj trân, bão v dan phO và Dan quan tir v.
+ Lirc 1uçng Y tê.
+ Lrc luçing cUa CC Co quan, don vj, ban, ngành; UBND xa, thj trn noi
xáy ra cháy iOn.
+ Chi nhánh COng ty TNHH MOt thành vien Din 1irc Kim San, Chi nhánh
cap nuOc Kim San, các doanh nghip yà quan chñng nhân dan...
1.2. Phu'o'ng tiên: Xe chüa cháy, xe chO nuOc, xe ciru nan cOn h, xe thang,
ông thoat hiêm, day tir ciru, may born nuOc, các trang thiêt bj chuyên diing khác
cüa Cong an huyn, phân Di PCCC thuc PhOng Cânh sat phông cháy, chüa cháy
và cOn nan, cru h Cong an tinh dóng trên dja bàn; các ngành, co quan, don vj,
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doanh nghip, co s& trên dja bàn huyn có the huy dng dé tham gia 1rng phó vâi
cháy hn.
2. Quy trInh xir 1 sty cô cháy I&n
2.1. Nguyen tác: Sir diing dông th?yi các bin pháp, phucing pháp huy dng
tôi da các 1irc liiçing, phuong tin, các cap các ngành tham gia xü 1 sir cô trong do
ru tiên cong tác ciru ngi.thi, ciru tài san và chüa cháy.
2.2. Quy trInh.
- Co s, dja bàn noi xãy ra cháy thI ngithi dirng dâu co sO', chU h gia dInh
phãi chi huy nhanh chóng thoát nan, cüu ngithi bj nan và chüa cháy. ChInh quyên
dja phrong, các Co quan don vj chüc näng cüa dja phrnng can buy dng tôi da dê
ciru nguOri bj nan và cha cháy.
-, Cong an huyn là dâu rnOi tiêp nhn thông tin ye sir cô cháy no. Khi có
chay no lO'n thi nhanh chóng diêu dng hxc hrçing và phuong tin tôi da cüa don vj
den hin tnr?Yng lam cOng tác ci.0 nan, cüu h và cha cháy.
- Nhanh chóng din báo cáo Giám dc Cong an tinh v tInh hInh, din bin
cüa dam cháy, xin lnh buy dng các don vj càa Cong an tinh den chiia cháy, ciru
ngirôi bj nan. Dé xuât Giám dôc Cong an tinh báo cáo UBND tinh xin 1nh huy
dng 1irc hrng, phirong tin cüa các cap, các ngành tham gia cOng tác cüu nan,
clru h và phiic vii chüa cháy.
2.3. Cong Mc to cl,á'c
- Giao Cong an huyn là Co quan ThuO'ng trirc cüa Ban chi huy phOng,
ch6ng thiên tai và TKCN ye cong tác PCCC, chi dao các don vj chuyên mon vâ
phôi hçp vO'i các PhOng chi'rc näng Cong an tinh, các ngành, don vj lien quan to
chirc thirc hin các bin pháp k thut, chiên thut ch1ra cháy, phân cong nhim v1i
cho các 1irc lung, phuong tin báo dam trt tir giao thOng, to chic hu can, thông
tin lien lac và y tê thirc hin các phuong an chtta cháy, c1ru nan, cru h vã là co
quan phát ngôn chInh thüc tinh hInh diên biên và các bin pháp tiên hành chuia
cháy, ciru nan, ciru h.
- Thành 1p Ban Tham muu chuia cháy gôm: DOng chI TruO'ng Cong an
huyên lam TruO'ng ban; dông chI Phó TruO'ng Cong an huyn phi trách cOng tác
QLHC ye TTXH lam Phó Tru&ng ban và Oy viên là các dông chI Di tnrO'ng các
Dti thuc Cong an huyn, TnrO'ng COng an các xã, thj trân; länh dao dja phuong,
lãnh dao co sO' xày ra cháy...
- Nhiêm vi cüa Ban Tham miru chcra cháy: Co nhim vii gilip Ban Chi huy
phông, chông thiên tai và tim kiêm c1ru nan huyn to chi.rc thirc hin các mnh
lnh, nhiém viii cüa Ban Chi buy phông, chOng thiên tai và tim kiêm cüu nan
huyn, lânh dao Cong an huyn giao. To chüc tiêp nhQin các don vj den tham gia
chfa cháy và ci.ru ran, CtIU h, tham miru phân cOng khu yuc, yj trI chin du và
giao nhim yu cho tüng don vj. To chüc tot và t.p hçp day dü tInh hInh trinh sat
dam cháy, báo cáo Ban Chi huy phOng, chOng thiên tai và tim kim ci'u nan
huyn. Duy trI thông tin lien lac, các diêu kin và thc hin các mnh lnh khác
cüa Chi huy chüa cháy.
3. Phân cong nhim viii
3.1. Lrc Iung PCCC no'i ra xây ni c/thy
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Khi phát hin cháy và cháy 1n tai ccx sx trong cvm cong nghip, khu dan
cu, nhà cao tng, 1irc lucing PCCC ccx si can dông thai xir 1 các vic sau:
- Báo ngay cho lirc 1uçng Cãnh sat Phông cháy, chüa cháy và tim kiêm ciru
nin Cong an tinh (SDT: 114 ho.c 0692.86043 5).
- T chirc c1ru chüa ban dâu khi dam cháy mói phát sinh, hi.râng dan thoát
nan và phOi hcxp vOi 1rc 1uçng PCCC to chüc ciii ngui, tài san.
- Thrc hin các nhim V1i khác theo yêu câu cña chi huy chüa cháy.
3.2. Cong an huyn
- Huy dng tôi da lirc hxçing, phucmg tin tham gia cha cháy va cfru nan,
ci.0 h, dam báo an ninh tr.t tir khi có sr Co cháy 1n xây ra, khOng dê ti pham,
phan t1r xâu 1çi dung phá hoai, chiêm doat tài san cüa nba mrâc và nhân dan; tao
diêu kin thun lcii cho các 1irc luçxng, phuorng tin tham gia chüa cháy, ciru nan,
ho thuc thi nhiêm vu.
- Chü tn, phôi hcp vi các don vj, ccx quan chirc näng bão v, khám nghim
hin truèng, diêu tra nguyen nhân, xr 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut và dam bão
an ninh trt tr vic khac phc hu qua các vii cháy.
3.3. Ban c/il Iiuy Quân sr huyn diêu dng 1irc hrgng, phuong tin phôi
hçxp vâi cac 1irc 1uçng tham gia chira cháy và giái tOa dam dông ti ncxi xây ra sir
cô cháy no 1&n. Phôi hcip vâi 1irc !ugng chüc näng xr 1 chat nO, câu kiin xây
drng có the skip do, trinh sat dam cháy, xác djnh ngthi bj nan, thirc hin các bin
pháp xfr 1 chat dec.
3.4. PJthng Kinh tê - Hz tang huy dng các hrc luccng trong và ngoài ngành
tham gia xà 1 các sir CO và chi dao các don vj trirc thutc thrc hin nhim vii cüa
Ban Chi dao. Huy dng các phuong tin dê don, dua lirc hrgng den tham gia chfta
cháy, vn chuyên phuong tin, trang thiêt bj chcra cháy và tài san cu di..rçxc. Sn
sang huy dng Xe, can câu, Xe Cii, xc xüc dê ho tr c1ru sap, cCiu ngui, chông cháy
Ian và chUa cháy theo yêu câu cüa Ban Chi dao chUa cháy.
3.5. Trung tarn V t BnIz vin da khoa /luyn
- San sang diêu dng xe cap ciu cüa ngành và to chüc cha trj kjp thai cho
nan nhân do chay, nO gay ra. Dông thai, uu tiên chain sóc, cuii chüa cho nan nhân,
can b chiên si và các 1xc hx9llg tham gia giâi quyêt sr cO cháy, nO. Báo cáo S
chñ quãn xin chi vin içrc luqng, phuong tin, ccx sâ vt chat khi can thiêt.
- Chü trI, phOi hçip v&i hrc lucmg COng an thirc hin vic trixng câu giám
djnh mu ADN theo quy djnh khi có các nan nhân chua xác djnh duc danh tInh,
nhn dng do slr cO cháy no gay ra, báo quãn thi the nan nhan bj thit mang theo
dung quy djnh dê bàn giao cho gia dInh nan nhân. Phôi hp vth PhOng Tài nguyen
và Môi tri.r?ing xây drng kê hoach và giãi pháp v sinh, lam sach mOi tnrng a noi
xaynasrco.
3.6. Piiàng Van boa - Thông tin, Viên thông Kim Son i.ru tiên và dam bào
thông tin thông suOt, dáp 1rng yêu câu lien lac phiic vt cong tác chi huy diêu hành
chra cháy.
3.7. Don vj, doanh nghip cung cap nwó'c noi xdy ra cháy dóng các van
chn, tp trung dua nuâc téfi các tr nithc x khu virc xay ra cháy. Dam báo lu'u
lucxng và áp 1irc lien tiic trên duang ông phãn phôi chInh tai khu virc xây ra cháylón.
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3.8. Clii n/ian/i Cong ty TNHHM5I thành viên Din 14rc Kim So'n kjp thii
c.t din ô khu vlrc cháy ctê dam bão an toàn cho vic chüa cháy, cüu ngu?ii, cru
tài san. T chüc kiêm tra xác djnh mng din & khu virc xày ra cháy, no.
3.9. UBND các xã, thj train näm tInh hInh cc s& xày ra sr Co cháy lan và
tInh h'mh các co s& khác trong c1im cong nghip, thông tin day dü tInh hInh Ca sâ
bj cháy cho Ban Chi dao chia cháy. Huy dng tong hçip các lirc hrqng, nguôn 1%rc
tham gia chera cháy.
3.10. Ngwói dáng dâu các co' quan, do'n vj, ban, ngành, dja phwo'ng, c,m
cong nghip, cht, các co' sö san xuát, nhà cao tang, to tru'Ong dan ph6, trithng
thOn, xóm, khôi no'i xáy ra cháy có trách nhim phOi hqp vói ca quan Cong an và
các don vj chüc nàng trong vic huy dng mci nguOn lirc tham gia cong tác
PCCC&CNCH;cung cap các thông tin lien quan và có trách nhim trong cong tác
giài quyêt các van dê sau khi có sir Co cháy no ti khu vrc mInh quãn l.
V. TO CHU'C TH1C IIIN
1. Giao Cong an huyn là Ca quan Thrôrng trrc v cong tác PCCC, ghtp
UBND huyn theo dôi, kiêm tra, dOn doe, huâng dan các Ca quan, don vj, ban,
ngành, UBND các xä, thj trân, ngu&i dirng dâu các ca s&, Ca quan, don vj trong
vic triên khai thrc hin kê hoach.
2. Thu trtthng các ca quan, don vj, ban, ngành, Chü tjch UBND các xã, thj
fran, ngisàri dirng dâu các cci s& san xuât, nhà cao tang, theo chCrc nãng nhim vi
duçic phãn cOng chi do xây drng Kê hoach trin khai thirc hin & Ca quan, don vj,
dja phixong rnInh. Djnh k' hang nm so kêt và báo cáo UBND huyn (qua Cong
an huyn) dê theo döi, chi dao.
Trong qua trInh thirc hin Kê hoach nay, nêu có khó khàn, vuàng mac, cac
co quan, don vj, dja phuong kjp thyi phán ánh v Cong an huyn d tng hçp, d
xuât giâi pháp, báo cáo UBND huyn./
Noinhmn:t- UBND tinh;
- Cong an tinh;
- Ti' Huyn üy, TTHDND huyii;
- CT, các PCT UBND huyn;
- LDVP HDND&UBND hüyn;
- Các cci quan, ban, ngành, doàn the huyn;
- UBND các xa, thj trân;
- Lru: VT, CAKS.
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