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HUYJN MINH LONG
S: 4a/UBND-NC
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lvlinh Long, ngay A thái'ig 01 n&in 2019

BAG CÁO
Vic thyc hin chhih sách pháp Lit ye pg chy,
chü'a cháy giai ton 20114 201
Thirc hin Cong van s 626/CV-DDBQH, ngày 08/01/2019 ca :E)cán
Di biêu Quôc hi tinh Quàng Ngãi ye vic báo cáo ViC 1hc hin chiub sách
pháp 1ut ye phông cháy, chta cháy (PCCC) giai doin 2O.4 -• 201. LJBND
huyn báo cáo kêt qua các mt cOng tác thirc hi n rthu' sau::
Ph!
KHI QUAT BC DIJ4 TINH HI[NH CHU11G
1. Khái quát v de iêm tlnh hmnh ]killliI t'. x 1ii, quiôc 1p1hing, an
ninh & da phu'o'ng có liêi qualni dni thirc hin chiitth s;lli. hip Uu±
phông cháy và chü'a cháy gai on 2014 - 2018.
Minh Long là huyn min nüi cña tlnh Quàng Ngãi, cách thành phi
Quàng Ngi 30km ye phIa Tây Nam; DOng và DOng Bàc giáp vi huyn
Nghia Hành; Tây va Tây Bàc giáp huyn Son Ht; phIa Narn iáp .huyn Ba
Ta. Huyn Minh Long Co tOng din tIch tçr nhiên là 23.721,82 tha; hu., n
phân chia dia giói hành chInh 05 xã (gm có 43 thOn, 55 kfrci clan cu);, ID' flay
hành chInh cap huyn 31 ca quan, don vj, 1.rui:ig hçc:; 02 chq; 02 dcanh
nghip kirih doanh xàng dâu,... VO'i 2/3 dan sO là nguà'i dÔrg bào clan. 1.c
thiêu so song theo các triên dôi nüi, khu., ciim clan cu san sat ben nha.u. TiCu
thu cong nghip chua phát triên, cirn lang nghC chixa hirth th.àrih.
Nhü'ng närn g.n day huyn dugc Nba rnróc du tix xay ciimg cot bàii ye
kêt câu h. tang cot s nhu duè'ng, câu, công, hO trç xây cmg xá'a nh.à tarn
thuc các chuong trInh 134 - 135 - 167, Nghi. quyêt 30a và các chu'ccng i;rinh
niilc tiêu khác; phát triên kinh tê dja phuong, h trg phá tri%n kinli i.e h gia
dlnh, thng buót phát triên; di song cüa ngithi dan khOng ngi'xrg càng duqc
nâng cao; 100% sir dung din iuO'i, nhu câu rnua sim, trang bt các thiet bj :inh
hoat trong cot quan, h gia dlnh ngày càng can ahu': din tàp sang, tà lanh,
tiyi, qu.t din, bêp gas, may xát gao và các djch vii k]aác ngy cng p'i:iát trié'n.
dên tllitáng
2. Tlnh hInh cháy, th trong giali doin tr tháiiig 7/2014
712018
- Nàm 2014 dn tháng 7/2018 xáy ra 03 vçt cháy, thii: hai 255.000.000
dông. Trong do:
+ Nàm 2014: KhOng xày ra.
+ Nàm 2015: Không xày ra.
+ Nàm 2016: Xày ra 02 vi, thit hai 200 tr;u dng..
+ Nàm 2017: KhOng xày ra vii.
+ Näm 2018: Xày ra 01 yu, thit hai 55 triu dông

Phn ki
T!NH HiINH, KT QUA TIIIXC fflN CHNH SACH, P [AP L I1JT V
ONG CHAY VA CHfSA CHAY GiRl ON 2014-- 2.
I. Cong tác Iãnh dio, ch d4o
1. Dánh giá tInh hInh qián trit the vn bark cü: £)iii \ê PCCC'
- T chtrc trin khai quán triêt các van bn chi iao cüa Dãng, Nba riuót
ye cong tác PCCC nhu' Lut PCCC, Lut sira ctOi bO sung mi1. so diêu cüa
Lu.t PCCC; Nghi djnh so 79/2014/ND-CP, ngáy 31/7/2014 ca Chiuth phii
quy dnh chi tiêt thi hành mt s diêu Lust PCCC và Lu süa dôi... bO sung
rnt sO diêu cüa Lu.t PCCC; Thông tu s 66/2014/TT-BCA., ngy 1 6/1 2/2014
cüa Bô Cong an quy dinh chi tiêt môt sO diCu ciia Nghj djiii:t so 79/21)14/ND.CP, ngày 31/7/2014 cüa ChInh phi; Nghi djrih i67f2C'13iD-CP, ngây
12/11/2013 cüa ChInh phü quy djnh xir ph.t hâ.nh chInJi :rcng 1mb virc an
ninh trât tu', an toàn xä hi, phôn.g, thông t nn xi hi; Chi thj sO 47-•cTtfcv,
ngày 25/6/2015 cüa Ban BI thu Trung umg Dãng ye thng cumg sçr 1irth do
cüa Dâng dOi voi cOng tác PCCC Va các van bin pháp luit lien quan den cOng
tác PCCC clê các ca quan, tO churc, doanh nghip va quãn c.hi:ing Miãn dan
trong huyên nâng cao thrc tuân thü, ton trçng pháp ].ut vä nihn. ':hrc c i'JEL
toàn dan tIch circ tham gia cOng tác PCCC; chO dtng Dhông rigiia, ngii.n c1 ri
nguyen nhân, diêu kin phát sinh cháy, no, tai :1an str cô lam h;tri ché: dn intic
thâp nhât cac vu cháy, nO va thiët. hai do cháy, nO gay ra t:ên dj.a bàn huyn.
- Tri&i khai qun trit thrc hin các van. bàn cüa Tinh ü v' cong iác
PCCC nhu Quyêt dnh sO 155 8/QB-UBND, ngãy 11/9/2015 cüa Chi tjch Oy
UBND tinh Quàng Ngai ye vic kin toàn Ban ch do PCCC tinh; K hoc1i
sO 5234/KH-UBND, ngày 13/10/2015 cüa UBND tinE 'Qm.g Ngii. ye v:.c
thuc hiên Chi th s 47-CT/TW v tang cirng sir 1h do cia Dâr;.g iii. vói
cOng tác PCCC; Cong van so 3048/UBND-NC. ngày 15/61:2016 cOa UBND
tinh Quãng Ngai ye day manE tuyên truyên pháp luat ye PCCC vâ xây ding
phong trào toàn dan tham gia PCCC; COng van sO 5563/TJBM)-.NC, n.gày
12/09/2017 cüa UBND tinh ye tang cuông bào darn an toàri phOng cLiay, chüa
cháy dOi vi nha cüa h gia dInh trên dja bàn thth den thu b và rLhân d an
tren dja bàn huyên nhAm nâng cao nhn thiic chap hành r.ighirn tue the quy
djnh ciXa pháp 1ut ye Pccc.
2. Dánh giá cOng tác lãnhdao, chi d.o, diu hàrih và ph& hçp iircmg chi
dao, diêu hành vic to chic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1u.t ye PCCC
- COng tác lanh dao, chi do, di'u hàrth vic t chixc thi;rc iiri the quy
djnh cüa pháp 1ut ye ccc duçc các cap, các rigành quan tm dung rniXc;
Ban Chi dao PCCC huyn d tham rnu'u cho Huytn iXy, UBND huyn an
hành nhiêu van bàn chi do các c0 quan, don vj, d.oarth ngb.i p tren dja àni
huyên và chInh quyen dja phuong các xä triên itha:i thi.rc hin nghiOrn t1ic cOng
tác PCCC & cci quan, don vj, dja phuong mirth. Day minh hot diig tuyCn
truyên pháp 1u.t ye ccc gàn vó'i phong trào toàn dan tha.iii gia PCCC v&i
phu'cxng châm bôn ti ch (phu'o-ng tin tai ch, lire luqng t i ch, hi ftuy ti

ch và h.0 cn tai ch), nông c& là Lçrc Ii.r9'ng dan phông và 1rc. luçyrig PCCC
co' SO, nhân rng các then hInh tiCn tiên theo huóng tir ngu.yn, tx phàng, tçr
bão quãn theo cirn dan cu sinh song; day rnanh xa hi hóa cOng tác PCCC,
chInh sách khuyên khIch các tO chi.'rc cá ithân tich circ tham gia cOng tác
PCCC.Vi 4y phong trào toàn dan tharn gia PCCC có chu;yCn bitn :ich cue,
gop phân on drnh tinh hinh an mnl-i chmh t 1Tk ['XI-I c'ua dii phui ii giani
thiêu so vii cháy, no tai nan sr CO
ra.
IL Kt qua trin khai thic hini cMnh ách, phip ]tuiI: ye IPCCC
L Cong tác tuyên triyn ph biên, giáo dhp plliáp llullt v P0CC
- Thirc hin Cong van s 3048/UBND-NC, rigày I 5/62O 1.6 cüa LJEND
tinh ye day rnanh tuyên tniyên pháp lut ye PCCC va xây dirn phong trào
toàn dan PCCC. Ban Chi dao PCCC huyêri d. i;harri m.ni cliii' L1B"JD bu.yrt
ban hành Kê hoach sO 355/KH4JBND ye day rnan.h tuyên truyên.ph.p lut v
PCCC và xay dirng phong trào toàn dan PCCC trên dja bàn huy:n rki.m lao
si.r chuyên biên ye nhn thirc, ' thi.c t'r giác chap hành cia ngui dng du,
thu truOiig các co quan, tO chrc, doanh nghip, Ithu dan cix v qu.h:t chiing
nhân dan trong vic chap hành các quy dtnh ye PCCC thrc hIn c:ác bin phái
darn bào an toàn PCCC, gop phân nàng cao hiu qua trong phong tr.?.io toàn
dan tham gia PCCC.
- Phéi h9p vi Dài Truyn thanh phát lai truyên hinl'i h.uyn 'v a các eec
quan, doànthê day man.h các hot dng tuyCn truyên, phO biCn Lu.L PCCC,
Lu.t sira dOi, ho sung mt sO diêu ca Lut PCCC, Nghj djnh '79/21)14/ND.CP, Nghi djnh 167/2013/ND-.CP cüa ChInh phü và c.ác van bàn khác có lien
quan den cOng tác PCCC dê nhân dan biCt nâng cao nhn thirc Va : thiii:c trach
nhim trong cOng tác PCCC; hu'a'ng dan các bin phapan. toàn ye Pci::c ..xay
dirng nhiêu phóng sir, chuyên mic, bàn tin tuyên truyCn, treo bng rOn, ldiâu
hiu, cânh báo các nguy co m.t an toàn v PCCC tai eác chpr, các ccc quan,
doanh nghip, khu dan cLr t.p trung, CáC co' so kir.ih doanh gas, xäng cIthi khi
chic
dot hóa lông... Hang nàm, hixOng üng ngày toàn dan PCCC •- '04/ C'
treo bang ron tuyên truyen vó'i kh.0 hiu: Nh IIi hu'óg thug '°'ii!y othn
dânphàng c/thy và chfra cháy" - 04/10.
- Uy ban M.t tr.n T quc Vit Narn huyn phi hqp vói các co' quan,
ban, ngành, doàn the, chmnh quyCn dja phuong, tang cuô'ng cOng tác giáo dic
pháp lu.t ye PCCC; tuyen truyên và phát dng phong i;rào "Toàn din phOng
cháy, chaa cháy"; tang cuOng thi lucrng dua tin tuyCn l;ruyiri, p:ho bi!ri, giáo
diic hen thic pháp lu.t ye PCCC, huOng dn các bin pháp &i tcàn F'CCC;
phê phán cOng khai các hành vi thieu trách nhiêm, yj pharn nghiên:t trç)ng ye
PCCC cüa các tO chOc, cá nhân trên các phu'ccng tin thông ti.n di. cli ring de
giáo diic phOng ngra chung.
- Xây dirng K ho.ch d.y nnh tuytn truy':ti pháp lut v plthn chiy,
chüa cháy yà xây dimg phong trao toàn dan tharn gia phOng cháy, chCra cli a
trên dja bàn huyn nharn tao si chuyên b:iên yC nhân thCrc;, thüc t i.ac chap
hành cua ngui dng dâu, thu thrOng các ca quan, tO chu'c, doanh n:;!;hip, khu

dan cu và qun chüng Nlhân dan trong vic chp hành các quy drTh. v' phông
cháy, chüa cháy thirc hin các bin pháp darn bào an toàn PCC'C. Xây clçrng
và Nhân rng các mô hInh, then hInh tiên tiên trong phong tràotoan clan tham
gia PCCC; k4p thèi biu duo'ng nhttng tp the., ca ahân tfu biêu, gi.rm'ig n'iâu
trong phong trào toàn dan tharn gia PCCC, gop phân nâng caO hi.0 qua cüa
phong trào toàn dn tharn gia PCCC.
2. Cong tác chü'a cháy và efru iiin, cñii h 'tron các vuii chày iii&
- Tr närn 2014 d&i tháng 8/20 18:
+ Phi h9p vi Phông Cành sat PCCC s 4. vOi cac elY quan, ban,
ngành, doàn the, chInh quyCn dja phuang thrc hin có 1iiu qua cOng tc chfa
cháy, ctru nan, cüu h (CNCH) Va khäc phic hu qua do cháy nO, tai riti do
the vi1 cháy, no din ra trCn dja bàn dja bàn huvn.
± PMi hgp vói PhOng Cành sat PCCC s 4, Ht Kim Earn huyn v.i
Ban Chi huy quân s11 huyn th'çrc t3p các phuccng an PCC'C rü'n c:âp huyn.;
thirc tp phuong an chua cháy huy dng nhiu hi'c luçmg tham gia :i Nhà
may chê biên lam san xuât idâuGia Báo thuc Cong ty TNIHEI-[ M Yn.
+ Ph& h9p vO'i Phông Cành sat PC:CC s 4 tang c;uàng cOng i.àc huóng
dan cho các co sO' xây diing phuo'ng an ch'Q'a cháy cüa ca sO theo quy dinh;
khào sat, xây drng vàtl'içrc tp phuo'ng an chüa cháy cüa Cành sat PCCC dôi
vii các ca s thuc din Cãnh sat ccc phái I.p phuong .n ch.i'a cháy..
+ Kin ngh Ban Chi dao PCCC huyn thrc hin tot quv chë phOi hçp
gitta các co' quan, don vi, dja phuong trong cOng tác chCta chy Va C:NCH.
- Tr tháng 8/2018 den nay: COng an huyii tin hành rà soát l.d tat cà
các co quan hành chInh, co si trCn da bàn kháo sat ye nguôn nu'rc 'à duOng
giao thông phic vi,i cong tác PCCC và CNCH.
3. Cong tác xây di'ng phong trào toan cJiri tham gia ]FCCC
- Nàm 2014 den tháng 8/2018 Cong an huyri phi h.ctp vii PhOng
Cành sat ccc so 4 tham muu rnt so ni dung:
± Tham mini van bàn cho Ban Chi dao PCCC huyn clii dto UEND
các xã ci1ing Co và duy tn ho?.t dng cüa Ban Chi do PCCC cap x; cüng Co
xay d'trng 1irc luçrng dn phông, 1rc lix9'ng chü'a cháy cci sO; tO chic huâri
1uyn nghip vçi ye an toàn PCCC cho h,rc luçing dan phOng, 1tic luçng chira
cháy co s&; xây dirng, cOng cô và to ch1rc thrc tp các phucrng an chCia ch.áy
và CNCH tren dia bàn.
+ Thành 1p mó'i 09 Di dn phOng a cáo thOn trên da bàn huy;n theo
Quyët djnh so 59/2016/QD-UBND ngày 17/11/2016 cüa UBND tinh ye vic ban
hành Dê On xay dirng, cOng cô, nãng cao hiu qua hot dng cIa 1ic ftLpng d.n
phông tren dja bàn giai don 2017- 2020; Nghj quyêt so 28/20161NQ-HDND,
ngày 30/9/20 16 tha Hi dOng NhOn dan tinh Quàng Ngai quy djnh v€ mic h
tr9' thuông xuyên cho Di truOng, Dci phó di d. phOng và miic trang bi.

phuung tin phông cháy và chüa cháy cho lçrc 1uçITg
tinh.

dan

phÔng trn. dja

ban

+ Cüng c, xây dmg 09 dôi dan phông ti các thôn trëri da
qutn
ph1ic v11 cho Cong tác chta cháy ti ch tai các diem thôn.
+ T chc kin toàn 05 ban Chi dao phàng chay. chüa cháy tii các xi
trên dja bàn huyn.
i: T

- Tr tháng 8/20 18 d&-i nay: Nhn thrc thi9'c tarn quaxi tr9ng trong cOng
tác tuyên truyên, xây dirng phong trào toàn dan tharn gia PCCC Thi.rà'ng txc
Ban chi dao PCCC dâ tharn rnuu UBND huyn tp trung nârig cao c;ht lugng
ni dung và da dng hóa các hInh thác tuyên truyên, xây dIT1g p]:iong trào
toàn
tharn gia PCCC; Dira ra các rnô hInh sàng kiên rhärn 1;hu htt sir quan
tam cüa các tang
nhan
cac co quan, ban, ngành tham gi a ti:r d:O nàng
cao thc tIm hiêu, chap hành pháp
iiC PCCC, bi€t cach sü dimn.g binh
chüa cháy, biêt cách x1r ii tinh hung khi có cháy. n xây ra.
dan

lop

dan,

luat
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Cong

tác hnân liuyn PCCC, bi du'thig nghip

- Qua kim tra hu h& các co quan doii vj. chxa thành I;.p 1.rc lugng
PCCC cc s, chua duc huân iuyên nghip vlm
cOng tác PCCC & CNCH
ye

5.

Cong

tác thanh tra, kim tra,

xfr

F vi pIum pllmáp

PCCC

1Ill

5.1. Cong tác thanh tra, ki&n tra.
* Tr nàm 2014 den tháng 8/20 18.
PCCC s 4 xây dmng
- Djith kST hng nàm ph& hp vi PhOng Cãrth
kê hoach kiêm Ira tat cã CC co S theo Nghj djnh 79/2014/ND-C? cüa Chinh
phü quy djnh clu tiêt thi hành mt sO diêu Lut Phông cháy, chtia chi.y vâ Li*t
sCra dôi, bO sung môt sO diêu cüa Luât phOng cháy và cht1a chay.
sat

- Cong tác tir kim tra cüa các cp, các ngành, CàC don v, c':y sO con
hn chê, không thçrc hin theo dng chc närig.
an tinh
nay: Ngày 07/01/2019, Gim dc
-, Tr tháng 8/2018
có quyêt dj.nh 29/QD-CAT-PVO I (PCO7) Ban hành quy dith phãn. cp qu
1 cong tác PCCC & CNCH. COng an huyn tiO:ti hàah xây drng iü hoch
kiêm tra an toàn PCCCcác co' s có nguy hiêm cháy, no cao.
Cong

den

an

so

5.2. COng tác xi 1 vi ph.rn trong lI'nh vic PCCC
- Qua kim tra các don vi, co' sO' thuc din quart i clii hu'&ng dn,
dOc, nhãc nM chua c.ó trung h9p nào bj xir phat hânh chinh.

don

- Phi hcip dng b vó'i các phOng nghip VI diu tra các. VT;! cháy, ri
xáy ra nhanh that, dt hiêu
cao.
qua

tri.nih ti1êi
Ill. Nhfrng hn ch, bt ep Va ngnyêla nhâiri trollig
khai thm'c hin chInh sách, pháp lut PCCC; trách nhill:n cüa Co qiLlafl.
qua

ye

tO chfrc, cá nhân

1.U'u dim

- LinJa do UBND huyn quan tarn chi dao các ngành, dcn th. to
chirc quán trit, trin khai thirc hin nghiêrn 1ut PCCC trong các ca quail,
&n vj den tn ngithi dan.
- Cong tác tuyên truyn, ph bin pháp 1u.t v PCCC d:ri ngu'Ô'i dan
thuèng xuyen, lien tiic tao s1r chuyên biCn ye nhin thic: cho nguè'i. d.an trCn
dja bàn huyn.
2. Hn chê, bat cp
- N1an thirc cüa nguèi düg du các ca so, CáC co quan, doa:nh nghi:>
con han chê ye Cong tác PCCC.
- Phn lón CáC co qun doanh nghip chua i.hnh 1p dOi PCCC co
chua qua dào tao, huân 1uyn nghip vi ye P0CC và CNCH; cac trar:tg thi&
bj, phisang tin phyc vii cong tác PCCC, CNCH cèn thiCu, chu: dim bao (Ia
ãnh hirOng den cong tác P0CC và CNCH trên da 1:ân.
iv: Nhihig bài h9c kinh inighirn rñt ra tñ' qua trinlh th'c hii chfnh
sách, pháp Iut ye phông cháy và chfra cháy
- Các Cp üy Dàng, chmnh quyn phâi thurng xuyên quaIl tarn., clii d:ao
quyêt Iit và kiêm tra don dôc vic thrc hin các cuy dnh ye pocc ià :yêu tO
quyêt djnh trong to chrc CO hiu qua chInh sach pháp Iu.t P0CC. Phài phát
huy SÜC manh tong hçip cüa ca h thông chInh trj và toàn din vói sy' tham gia
tIch c1rc c1ta ca quan ban, ngành, dan vj, Ca si, h gia dinh vâ mcii tang lop
nhân dan trong thc hin cOng tác PCCC.
- Nâng cao thirc trách nhim cüa ngu'O'i ding du các darn vi.., ca
trong cong tác PCCC theo diling quy djnh cüa Lit PCC. l\IgLrOi dung tu các
don v, Co s& thi;rc hin day dü nghia v11 và trác.h :ahirn ci rninh trong vc
tic hin cong tác PCCC tai don vj, Ca s& thl cOng tác P0CC rn có hi u
qua, các diu kin an ton PCCC rnó'i duc duy tn, cOng tác tr ki&n tra an
toàn .PCCC dirgc tien hành thuO'ng xuyên tliI nguy ca gay ra cháy, nO han che.
Nihung neu có xáy ra thI du'gc phát hin và dp titk.p thai, khOng d tháy IOn
gay thit hai nghiern trQng.
-r Tang ctthng cong tác tuyen truyn, phi lji&i 1u3t phong cl i r, chthi
cháy den can b, nhan dan, nhäm nang cao thuic phOng tránh chy nO., kij:
thai tham gia üng ciu khi cO cháy, no xày ra trong các car quari, don vj CUng
nhir & khu dan cu han chê rnic thp nht thit hai v tInh rnmg, tài san c1ta
Nhà nuó'c yà cüa nhân dan.
- Tang cuOng cong tác quán li hânh chinh nhà nithc trong [Ihh vrc
quàn l ngành nghe kinh doanh cO diu kin, phäi thuà'ng xuyên kiérn tra,
phát hin huóng dan, chân chirih nhttng thieu sot dê gay ra cháy, no.
- Thithng xuyen dOn dOc nhàc nh& vic kin toàn, c1ing cO di phOng
cháy, chtta cháy trong car quan, don yj, khu dn ci.r, trang bj d.yng ci,ii phuong
tiên phuc vçi cho img ctru khi Co cháy, no xày ra.
Phthii IlL
(5

B XUAT, MEN NGH[
1. )ênghjUBNDthth:
- Trang bj phu'ong tin chtta cháy và thu. nri., thu h phiic V cong tao
thuèng trirc cüa don vj chiên dau
- H tro them kinh phi cho Ban Ch dao PCCC huyn 1ioit ng.
- H tr9' kinh phI cho lrc lu'ng dn phOng Ca sâ.
2. D nghj Cong an
- Tang cuè'ng can bO Co nghip vçi PCCC v Cong an huyn t1hnh I
tO PCCC tai don vi.
- Du tu' trang thi& bi PCCC cho cong an huyii dO phyc v khi có
cháy, nO xày ra.
- Chi do cáo phông chirc näng thithng xuyOn mö' hop huin Iu.ri
nghip vi vO PCCC và CNCH.
- Chi do CáC phông chüc nàng t6 chóx thirc t.p phuo?1:lg an nh ftng co'
sO' cO nguy hiOrn cháy, no cao.
Trên day là báo cáo tInh hInh, kt qua trong vic chap hànki cáo quy
djnh cña pháp 1ut ye ccc trOn dja bàn huyn. KInh báo cáo Don d:i hi Cu
theo dôi, chi do./.
Noinlzân:
- Doàn di biêu quôc hi tinh;
- CT, PCT UBND huyn;
- Cong an huyn (PCCC);
- VP: CPVP;
- Li.ru: VT.
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PCCC GIAI DOAN 2014 — 2018

DANH MUC THONG KE

NAM
2015

TONG

2016

2017

T7/2018

02

không

01

03

không

05

04

56

không

02

So 1iu cháy

1

không

1.1

lthông

1.2
1.2.1
1.2.2
1,2,3
1.2.4

Cong tác tuyên truyn

2
21

_____

42

21

05

_____________________________

2.3
2.4
1

3
3.1

COi'g tác chfr cháy
không

không

02

khOng

3.5
Cong tác ciru h cfru nn

4

không

không

không

4.1

khong

khong

không

không

không

k'hông

-.
kliông

!thông

kEon

không

05

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
COng tác thm duyt PCCC

5

lthông

khôiig

không

501
502
5.3
6
•
I

SA hm'w hA

COng tác 1drn dnh phn'ong tin PCCC
1h nh'nw tiên
-khon
khôn
Ithông
.

L
COng tc xy diig

7

7.1
7i1
7.1.2

j

khOng

fthong

L

•..

I

c

không
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