
iDY BAN NUAN DAN CONG HOA xA HO! CllJ NGHIA VIT NAM 
TINE QUANG TRJ Dc Ip - Tiy do - Hinh phüc  

S&  2(9  /KH-UBND Quáng Tn, ngày4  thánglj1nãm 2021 

KE HOACH 
Tp hun, bii throng nghip vii v phông cháy, chü'a cháy 

cho lãnh do Uy ban nhân dan cp xã 

Thirc hin Cong din s 89/DK:HT ngày 07/12/202 1 cüa Cc Cãnh sat phông 
cháy, chüa cháy và ciru nn, cüu h, B Cong an; UBND tinh Quâng Tn xây dirng Ké 
hoach to chüc tp huãn, bOi di.rong ngbip vi phông cháy, ch1ta cháy cho länh dao  Uy 
ban than dan cap xâ trên dai bàn tinh nhu sau: 

I. MUC IMCH, YEU CAU 
1.MicdIch 
- Triên khai thirc hin có hiu qua Ngh dnh sO 136/2020/ND-CP ngày 

24/11/2020 cüa Chinh phü và các Thông tu cüa B truâng B Cong an ye cong tác 
phông cháy, chfta cháy và cru nun, ciru h. 

- Trang bj, nãng cao kiên thüc quãn 1 nhà nuâc ye phông cháy, chüa cháy; 
trmnh ct chuyên mOn, nghip vii kiêm tra ye phông cháy, chia cháy và cüu non, ciru 
h cho länh dao  UBND các xã, phixng, thj trãn trên dja bàn tinh (sau day gi chung 
là lânh dgo UBND cap xâ). 

- Dam bâo sir phôi hcip cht chë, có hiu qua và tránh chông chéo giCa các Co 
quan dugc phãn cap quãn 1 ye phông cháy, cha cháy và ctiru n?n,  c1ru h. 

2. Yêu cu 
- Ni dung tp hu.n phâi thit thirc, phü hqp vi yêu cu cong tác v phông 

cháy, chta cháy và ci'ru nn, ciru h dáng tiên d và dt duc mjc tiêu dê ra. 
- Can b tham gia tp huàn phái phát buy tinh than trách nhim, tham gia day 

dU, chap hành nghiêm tic ni quy, quy djnh cüa lap tp huân. Sau khi kêt thiic tp 
hun, có the vn ding kiên thi'rc dA duçc trang bj vâo cong tác thirc tiên. 

II. DO! TIJ'çNG, NQI DUNG 
1. Di ttrqng: Lnh do UBND cac x, phis&ng, thj trn trên dja bàn tinh. 
2.Nidung 
- Tuyên truyen, phô biên pháp li4t, kiên thirc ye phông cháy, chUa cháy và ciru 

nun, c1ru h; xây dimg phong trào toàn dan tham gia phông cháy, chi:ta cháy và cüu 
nun, ciru h. Nhim vi, quyên hn cüa 1nh do UBND cap xã trong cong tác phông 
cháy, chüa cháy và ciru nn, cru h. 

- Quy trInh th%rc hin và ni dung: Kiêm tra ngbim thu ye phông cháy và ch1ra 
cháy; kiêm tra cong the dàm bão an toàn ye phông cháy, chüa cháy và cüu nn, ctru 
h; x1r pht vi phm hành chinh trong lTnh vrc phông cháy, chtia cháy và ciru nin, ciru 
h; tm dirih chi, dinh chi hot dng và phiic hOi hoot dng dôi vai các Co si thuc 
din quàn 1 ye phOng cháy, chüa cháy; diêu tra, giái quyêt vi cháy, no. 

- K5 nng sir diing phrong tin, thiêt bj phic vçi nhim vii kiêm tra ye phông 
cháy, chth cháy và cüu n?n,  ciru h. 

- Huóng dan bão quàn, sir ding phuong tin, diing cii phông cháy, chia cháy 
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tii ch& 
- Các ni dung khác có lien quan theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
ifi. TH(fl GIAN, DIA DIEM 
1. Thôi gian: T chüc 02 1p  tp hun, m& Rip tp huãn diên ra trong thiM gian 

01 ngày (Du kién: lop tp huán thi 1 tO chtc trong tháng 12/2021; lOp tOp huán tht 2 
tO chic trong Quj. 1/2022). 

2. Dja dim: Hi tnrèng Cong an tinh Quãng Tn; 
IV. KINII Pm THçC HEJN 
1. Kinh phI biên son, phát hành tài lieu, thiêt bj, phrorng tin phiic vi cho các 

lap tp huân (co de tnt /dnh phi kàm theo). 
2. Kinh phI in , di 1i cho hçc viên duçic thanh toán tr nguOn cOng tác phi cüa 

các don vj, dja phixcrng. 
V. TO CH(J'C TIIC HIN 
1.Côngantinh 
- Chü tn to chi'rc lap tp huãn. 
- Thay mt UBND tinh tniu t.p, tong hçip danh sách h9c viên tham gia tp 

hun dáng thành phãn. 
- Thãnh 1p To Giãng vien, xây dirng chuang tnInh, tài 1iu và to chrc lap tp 

hun theo ké hoch. 
- Lp du tth, dé xuât kinh phi, mua sam v.t ti.r, tài 1iu và thanh quyêt toán kinh 

phi phiic vi Rip tp huân theo quy dlnh. 
- Báo cáo kêt qua tp huân ye B Cong an, UBND tinh theo quy djnh. 
2. S&TàichInh 
ThãmdjnhdkinhphI,dêxuâtUBNDtinhcâpkinhphIdêtOchrclOptp 

huântheo dê nghj cüa Cong an tinh; theo dOi, hirâng dn vic thanh quyêt toán kinh 
phi tO chi'rc lap tp huãn theo quy djnh. 

3. Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Báo Quãng Tn: Ci:r phóng viên theo 
dôi, dua tin tuyên truyên. 

Uy ban nhân dan tinh yeu cãu các Ca quan, dan vj, dja phi.rongtô chüc thrc 
hin Kê hoach  nay; trong qua trInh thirc hin nêu có khó khan, vuâng mac các don vj, 
dja phtrong báo cáo ye Cong an tinh (qua PhOng Cánh sat ccc và CNCI-L sO 259 
QuOc ld7 9, PhwOng 3, thành phO DOng Ha) dê ducic hithng dan.!. , 

Nci nhmn: 
-  Van phông Chinh phü; 
- B Cong an; 
- Thuing trijc Tinh üy; 
- ThLrmg tric HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các Sâ, ca quan, ban ngànhcó lien quan; 
- UBND các huyn, thành phô, thj xA; 
-Luu:VT,NC. 
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