
BO CONG AN 
CONG  AN TINH LAI CHAU 

S: cO'/CAT-PC07 
V/v hithng d.n treo bang ron, 

khâu hiu hu&ng üng ngày 
"Toàn dan PCCC" 04/10 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
thIc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Lai Clidu,  ngayj8'  tháng 9 nám 2022 

KInhgCri: 
- Các sà, ban, nghành, doàn th tinh; 
- UBND các huyn, thành ph; 
- Các doanh.nghip, co s& kinh doanh. 

Thrc hin K hoch s 13/KH-007-P2 ngày 27/01/2022 eCia Cc Cành sat 
PCCC và CNCH - Bô Cong an v thrc hin cong tác tuyên truyên và xây drng 
phong trào toàn dan ccc và CNCH cüa 1irc lugng Cành sat ccc Va CNCH 
näm 2022; Cong van s6 33451UBND-TH, ngày 12/9/2022 cüa LJBND tinh Lai 
Châu v vic tip tic tang cung t1c hin cong tác phOng cháy, chCia cháy và 
cfru nan, cCru h trên dja bàn tinh. 

Cong an tinh Lai Châu d nghj các s, bang  ngành, doàn th tinh; TJBND 
các huyn, thành ph6; các doanh nghip, co s& kinh doanh trên dja bàn tinh t 
chi'rc treo bang rOn, khu hiu hu&ng 1rng ngày toàn dan phông cháy chüa cháy 
04/10/2022 vâi các ni dung sau: 

1. Nhit lit hu&ng irng "Ngày toàn dan phông cháy Va chQ'a cháy" - 04/10. 

2. TIch clrc tham gia các hoat  dng hithng Crng "Ngày toàn dan phông 
cháy và chta cháy" - 04/10. 

3. Toàn dan tIch circ thirc hin t& Lut Phông cháy và chüa cháy. 

4. Thirc hin t& Lu.t PhOng cháy và chCia cháy là trách nhirn và nghTa vi 
cüa mi cOng dan. 

5. ChU dng phàng cháy t&, sn sang chüa cháy kjp thai và có hiu qua. 

6. Phông cháy tt, chUa cháy giOi là thit thrc gop ph.n phiic vi sr 
nghip cong nghip hóa - hin di hóa dt nuó'c. 

7. Mi nguii dan cAn tIch clrc chCi dng h9c tQ.p, tIm hiu d nam vtrng 
pháp lust và kin thCrc phOng cháy, chiTta cháy và cCru nan, cCru h. 

8. TIch cijc tham gia phong trào toàn dan phông cháy và chcka cháy là gop 
phAn gict vttng an ninh chInh trj và trt tir an toàn xã hi. 

9. ChuAn b t& 1rc hrcing, phi.rang tin phOng cháy và chUa cháy ti ch là 
thiêt thxc bào v tInh mng, tài san cCia chInh minh. 
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10. Quân l, sfr ding an toàn ngun h'ra, ngun nhit và các cht d cháy 
d loai  tri:r nguy ci cháy. 

11. Không d xãy ra cháy, n là hanh  phic cüa mi nhà, 

12. Hay dành 30 giây d quan sat li và du&ng thoát nan  ni  ban  din. 

13. Khi phát hin có cháy, n hoc cn cüu nan,  thu h hay gi s may 114 
hoc App Báo cháy 114. 

*)Lwuj : 

- Co th chçn mt hoçc nhiu ni dung kMu hiu nêu trên và bang ron khdu 
hiu CO nhi dO, chit yang. 

- Bang rOn, khu hiu treo ti khu vitc cng chInh hoc mt trzthc tOa nhà 
lam vic cia ccr quan, do'n vi, Ca s(i kin/i doanh. 

*) ThOi gian trea bang ron, khtu Iziu: Tfr ngày 28/9/2022 din ngày 
28/10/2022. 

D nghj các sä, ban, ngành, doàn th; UBND các huyn, thành ph và các 
&ln vj, doarth nghip, ccv sâ kinh doanh th ch(rc thrc hin./. 

No nhn: T. GIAM DOC 
- Dic Giám doe CAT (dé báo cáo); •i  41GIAM DOC 
- Nhii trén (d p/h thijc hin); - 
- Li.ru VT, PCO7. 

Thir! g tá Nguyn Tun Htrng 


	Page 1
	Page 2

