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QUYET O!NH 

Phê duyt phu'ong an phOng cháy, chü'a cháy rrng vã huy dng li1rc hrçrng 
khi xãy ra chãv rung  müa khô nãm  2021 - 2022 huyn Oak Glong 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN HUYN OAK C LONG 

Can ci Lut Td ch'c ChInh quyn dja phwo'ng ngày 19/6/2015; 

Can c& Lut tha dói, bd sung mç5t sd diu cüa Lut To chzc C'hInh phi và 
Lut To chic chInh quyén dia  phwcing ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 

Can c' Lu2t Lam nghip ngây 15/11/2017, 

Can c&Nghj dfnh s 156/2018/ND-C'P ngày 16/11/2018 cua C'hInhphi Quy 
djnh chi tiêt thi hành mç51 sO diêu cza Lut Lam nghip; 

Theo d nghj cia Hgt Kim lam tgi Ta trinh sáJ5/TTr-KL ngày 13/9/2021 v 
vic dé nghjphe duyt Phutrng an Phông cháy, chij'a cháy rz'ng và huy d5ng 4cc 
hrctng khi xáy ra cháy ri'cng mIa khO nàm 2021 - 2022 huyçn Däk Glong. 

QUYET O!NH: 

Oiu 1. Phê duyt phucmg an phông cháy, chUa cháy rirng và buy dng hrc 
luçing khi xây ra cháy thng müa khô näm 2021 - 2022 huyn Dãk Glong. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu Iirc k tir ngày k'. 

Chánh Van phOng Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan huyn; TruOng 
Cong an huyn; Hat  tru'âng  Hat  Kim lam; Giám dôc Trung tarn Van hóa, th thao 
và truyn thông; Giám d6c Trung tam t huyn; Chi huy trudng Ban chi huy 
quân sr huyn; Truàng các phàng: Tài chInh - K hoach, Nông nghip và PTNT; 
Chü tjch UBND các xã và ThU t ông các dcin vj có lien quan chju trách nhim 
thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noi nh/In: 
- Nhir diu 2 (t/h); 
- UBND tinh Dãk Nông(b/c); 
- Sâ NN&PTNT tinh Dãk Nong (b/c); 
- Chi cixc Kiêm lam tInh Oak Nông (b/c); 
- Ti' Huyn u (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND huysn (c/Cl); 
- UBND các xa (tih); 
- Các dcin vi chU rmg (t/h); - 
- Luu: VT Nguyen Van Hyp 



U BAN NHAN DAN CONG BOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN OAK GLONG Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

PHIYONG AN 
Phôngcháy, chthi cháy rung và buy dng hjclirçrng 

khi xay ra chay rirng rnua kho nam 2021 - 2022 huyçn Oak Glong 
(kern theo Quyet djnh sô(1J/QD-UBND ngàyJ tháng 9 nám 2021) 

I. Co s& d 1p phiro'ng an 
1.Cos&pháp1 

Luqt Lam nghip nám 2017, 

Luqt Phông cháy và chui'a cháy nárn 2001; Luçt tha dói, bó sung mç3t so 
diu cza Luçt Phông cháy và chia cháy nãm 2013, 

Nghj djnh so' 156/2018/ND-CF ngày 16/11/2018 cza C?-zInhphñ Quy djnh 
chi tiêt thi hành mót sO diéu cza Luçt Lam nghip; 

Nghj djnh so' 09/2006/ND-GP ngày 16/01/2006 cüa C'hInh phz ban hành 
Quy djnh vphông cháy, chfra cháy ritng; 

Quye't djnh so' 07/2012/QD-7Tg ngày 08/02/2012 cüa Thu tzthng C'hInhphi 
ban hành mt so' chInh sách tang cwOng cOng tác báo v thng, 

K hogch sO' 104/KH- UBND ngày 0 7/9/2020 cza UBND huyn Dk Glong 
v thrc hin KI hoqch so' 01/KH/HUngày 27/8/2020 cña Huyen zy Dk Glong ye 
viçc kho'c phyc nhfrng t3fl tçzi, hgn chê' khuyeAt  dié'm, sai pharn du'ctc chi ra tgi KIt 
lugn so' 840/KL/TU ngày 0 8/7/2020 cüa Ban thiràng vy Tinh zy lien quan dê'n 
cOng tác quán l do't dai và quán lj, báo v rIcng dQc quOc lt3 28 doan qua xii Dk 
Ha, Quáng Son giai dogn 2010-2019. 

2. Co s& thic tin 

2.1. Oc dim tir nhiên: 

Huyn Däk Glong có tng din tIch tr nhiên là 144.776,02 ha, trong do: 
Din tIch dat quy hoch cho lam nghip 99.892,80 ha, dat cO thng 62.527,23 ha; 
rirng tir nhiên 55.708,1 ha; thng trông 6.819,13 ha, t l che phU rfrng toàn huyn 
dat 43,17%. Huyên CO 07 don vj hành chInh cap xã trrc thuc (Quãng Khê, Dàk 
Ha, Däk Som, Dàk Plao, Däk R'Mäng, Quáng Scm, Quâng HOa) vói 61 thôn, bon; 
CO 30 dan tc sinh song, trong do ding bào dan tc thiêu sO chim gân 60%; t' 1 
h nghèo chiêm 27,6%. 

*yI tridia I):  

- PhIa DOng giáp huyn Dam Rông, tinh Lam Dng; 

- Phia Dông Bc giáp huyn Lãk, tinh Dàk Läk; 

- PhIa Dông Nam giáp huyn Lam H, tinh Lam Dng; 
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- PhIa Nam giáp huyn Di Linh và Bâo Lam, tinh Lam Dông; 

- PhIa Tây Nam giáp huyn Däk R'L.p và Thj xã Gia NghTa; 

- PhIa Tây giáp huyn Däk Song; 

- PhIa Bàc giáp huyn K'rông No. 
* Dja hInh: 

Huyn Dk Glong có dja hInh da dng và phong phü, d cao trung binh 
trên 800 m, có si xen k là thung ling. 

* Bat dai: 
Theo các tài lieu nghiên ciru thI Dk Glong có các nhóm dt chü yu là 

nhóm dat dO yang, dat den và dat dOc tv;  nhóm dat dO hInh thành trén dá mc 
bazan có din tich kha 1&n rat thIch hçip vài phát triên ' cong nghip lâu näm 
nhu cà phê, cao su, diêu, tiêu và chän nuôi gia sue, gia cam. 

* KhI hu - Thug van: 

- Khihiu: 
Dk Glong vüa mang tInh ch.t khI hu cao nguyen nhit dOi m, vita chju 

ành hithng cüa gió müa Tây Nam khô nóng. KhI hu có 2 müa rô ret: müa mua và 
müa khô. Müa mua bat dâu tir tháng 4 den tháng 11, tp trung 90% luvng mua 
hang näm. Müa khô tir tháng 11 den tháng 4 näm sau, hrcing mira không dáng kê. 

Nhit d trung bInh nàm khoãng tir 21 — 22°C, nhit d cao nhât 33°C, 
tháng nóng nhât là tháng 4, nhit d thâp nhãt 14°C, tháng lanh  nhât vào tháng 12. 
Luçing mua trung bInh näm khoãng 2200- 2400 mm, li.rqng mua cao nhât 3000 
mm. Tháng mua nhiêu nhât vào tháng 8, tháng 9; lucing mua It nhât vào tháng 1, 
tháng 2. Do am không khI trung bmnh 84%. D bôc hai müa khô 14,6 — 
1 5/mmlngày, müa mua 1,5 — 1 ,7/mm/ngày. 

- Thuj van: 

Nithc mat: 

Phii thue vào krcrng nuâc mi.ra hxu trfr trên cth rirng, trong nüi va cac sOng, 
sui, ao, h,... li.rqng nithc khai thác và si:r dmg trong san xut và sinh boat chü 
yu ducic 1y tir ngun nilOc mt nay. Vi itru krçing nithc trung bInh hang näm 
trên dithi 2.5 00 mm eüng vâi mng luâi song sui dày dc, ct che phü rimg cao 
dà tao  cho huyn ngun nithc mt di dào. Tuy nhiên, do mua theo müa và phân 
b6 không dng du dä dn dn tInh trng thiu yang bj thiu nincc vào müa khO. 

Nwác ngm: 

Theo kt qua thânh 1p  bàn d Dja ch.t thñy van cüa Lien doàn DCTV - 
DCCT min Trung, nijâc ngm trén dja bàn huyn chU yu yân dng ye. thi.rirng 
tn tai  trong các khe nirt cüa dá phun trào Bazan d sau phân b 1 5m-20 m, dirçic 
coi là dan vj chita rnxic có trin v9ng han cà. Theo tInh toán tnt krqng dng thiên 
nhiên là 0,12 l/s/km2; trir luvng khai thác Qmin = 12 m3/ngày/km2; Qmax = 420 
m3/ngày/km2. MOt  s nai có th xây drng cim nba may nuâc tp trung trong quy 
mô 500-1500 m3/ngày nh1.r Dàk Ha, Quâng San. 
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J4 ngucn nwó'c cia các ha dp: 
Huyn Dk Glong là mt trong nhüng vüng có h thng nuâc mt phong 

phü, din tIch ltru vrc da phn là sui 1&n nhix sui Däk Glong, Däk Plao, Däk 
R'Ting, Dàk R'Màng và rt nhiu con suôi nhô khác. 

w •. • 2.2. Dac diem kinh te - xa hQl: 

Huyn có 07 don vj hành chInh cp xã trirc thuc (Quáng Khê, Dák Ha, Dák 
Som, Dák Plao, Dák R 'Máng, Quáng Son, Quáng Hôa) v&i 61 thôn, bon; dan s 
toAn huyên có 16.738 h vài hon 73.85 1 nhân khu; có 30 dan tc sinh song, trong do 
dng bào dan tc thiu s chim gn 60%; t l h nghèo chim 27,6%. Phn l&n các 
dan tc thiu s ti ch và mt s dan di cix tir do dang sinh sng gn r'irng, có d&i 
sêng kinh t cOn rt khó khän; cuc sng chü yu dira vâo lam nucing ry và các 
san phm tr rfrng. Vài t,p tic canh tác lac hu và cuc sOng du canh, du clx; nên 
chixa thoát khOi cânh nghèo dói. Mt khác, phàn l&n s ngi.thi dan nay có trInh d 
dan trI thp, không cO diu kin tip thu nn van hoá tiên tin cho nén nh.n thüc 
và hiu bi& v pháp lut nói chung, Lut Lam nghip nói riêng cOn rt hn ch. 
Nhfrng yu t trên cia gay áp lirc dn tâi nguyen thng rt ion, do dO cong tác qun 
l, báo v rirng và phOng cháy, chüa cháy rirng gp rt nhiu khO khän. 

II. Mic tiêu và yêu cu cüa phurng an: 
1. Miic tiêu cüa phircrng an: 

1.1. Misc tiêu chung: 

- Bão v din tIch rrng hin cOn, giâm thiu thit hai  th.p nh.t dn tài 
nguyen rfrng khi CO cháy thng xáy ra. 

- Nâng cao khã näng kim soát cháy rrng và nâng cao hiu lirc cüa cOng tác 
phOng cháy, chfta cháy rrng, giâm thiêu so vi và thit hai  do cháy thng gay ra. 

1.2. Muc tiêu ciii th: 
- ra các bin pháp và giãi pháp phOng cháy, chüa cháy thng kjp thñ, 

trit dê và hiu qua nhât. 

- Kjp thOi ngn chn, dp tt dam cháy thng, giãm thi&i thit hi do cháy thng 
gay ra. 

- Nâng cao vai trO trách nhim cüa chU thng, cüa UBND các xã trong vic 
quán l Nhà nithc ye rung theo ni dung cüa Quyet djnh 07/2012/QD-TTg cüa 
Thñ tuóng ChInh phü trong vic PCCCR. 

- Nâng cao nh.n thüc, ' thüc tir giác cUa ngu&i. dan, cüa các cap chInh 
quyên, doàn the trong cOng tác phOng cháy và chia cháy thng. 

- Chü dng, kjp thii phOng chng cháy rung và sn sang buy dng 1irc 
hrcing, phirnng tin dê chiIa cháy rirng (khi có cháy r1rng xây ra), htn chê den müc 
thâp nhât thit hi do cháy thng. 

- Các vi cháy thng phâi phát hin kjp th?ii và nhanh chóng khéng ch& d.p 
tat. 
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- Nâng cao nhn thirc si'r ding lüa cüa ngu?i dan trong sinh hot và canh 
tác nlKmg ray. 

A A 2. Yeu can: 

- Can cü vào tInh hInh thirc t cüa huyn, trang thi& bj cho vic PCCCR 
cüa dja phrning, Phi.rang an PCCCR phái the hin phông là chInh, chüa cháy kjp 
thii và hiu qua vói phung châm bôn ti chô là: 

+ Lirc hrcmg tai ch; 

+ Phuong tin tti ch; 

+ Chi huy ti ch; 

+ J-Jâu cn tii ch. 

- Các hrc luçing üng ci'ru cci dng nhanh, kjp th&i dp tt dam cháy trong 
thai gian ngän nhât. 

- Các thành vién trong Ban chi huy, T, DOi,  1irc krcmg PCCCR,. . .và ti'rng 
cá nhan duçic giao nhim vii phái chü dng và näm vng cách thirc diêu hành va 

quy täc chüa cháy rung, chap hành nghiêm chinh sr phán cong diéu dng cüa cap 

trén, chuân bj day dü phuong tin, diving ci PCCCR, th%rc hin nghiêm tiic phucing 
an nay và hoàn thãnh tOt nhim vii duqc phân cong. 

3. CIc giãi pháp cüa phiro'ng an: 
3.1. Cüng c và kin toàn Ban Chi huy phông cháy, chfra cháy các 

cap: 

- Cüng ci và kiin toàn Ban Chi huy PCCCR cp huyn và c.p xâ trên dja 
bàn huyn; 

- Xây drng T& Di xung kIch PCCCR a các xã CO rrng; 
- T chüc 11rc krcing nOng c& và 1p k hoich thirc hin nhim vi quãn l, 

bâo v và phOng cháy, chi3a cháy thng. 

3.2. Tuyên truyn v cong tác phOng cháy chfra cháy rfrng: 
- T chüc tuyên truyn cho cong dng v chInh sách Nhà nisâc; quyn lçii 

và nghTa vi cüa cá nhân và cong  dOng trong PCCCR. 

- Tp hun, hu.n luyn k5 thut PCCCR, nghip vi quãn l bâo v rrng 
cho lirc hrçmg chuyên ngânh, can b quân l và chuyén trách lam nghip, lirc 
luqng hcp dông PCCCR, chü rimg, các tO di chira cháy thng. 

: Xây dirng bang ni quy bão v rrng và PCCCR; bin crn h'ra và bin báo 
hiu cap dir báo cháy thng; in an và phát hành các tài lieu phô biên ye PCCCR. 

Ill. Ni dung cüa phirong an: 

1. Cling c Ban Chi huy PCCCR các cp: 
- UBND huyn cüng c và kin toàn Ban Chi huy PCCCR cp huyn. 

- T chüc, bi duäng kin thirc, hun luyn và b trI trang thit bj cn thi& 
d thuc thi nhim vi. 

- UBND các xã cOng c6 và kin toàn Ban Chi huy PCCCR cp xä. 
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- UBND các xa có thng xây dirng Phucing an, k hoach phông cháy, chfta 
cháy thng cap xã. 

- O các xâ thành 1p các T, Di xung kIch PCCCR, dào tao, hun luyn và 
cung cap các trang thiêt bj can thiêt cho vic thirc hin nhim vi PCCCR. 

- Tai cac thôn, bon trên dja bàn huyn xây dirng các T bâo v rung, 
PCCCR, to chüc dào t?o,  huân luyn chuyên mOn nghip vi ye cong tác PCCCR. 

2. Xác djnh vñng trQng dim: 
Xác djnh tr9ng tam cüa k hoch là din tIch do UBND các xã dang quàn 

l, nên can c1r theo Quyêt djnh so 399/QD-UBND ngày,  11/3/2021 cáu UBND 
huyn Däk Glong phé duyt so lieu din biên thng và dat quy hoach phát triên 
thng trén dja bàn huyn Däk Glong có den ngày 31/12/2020 xác djnh din tIch 
4.381,56 ha rfrng nàrn trên dja bàn các xä thuc vüng trQng diem cháy vào müa 
khô 202 1-2022, cii the: 

STT Oja giói hành chmnh Rfrng tij nhiên Rfrng trng Tng 

1 DkHa 112,84 176,81 289,65 
2 DkPIao 327,14 223,29 550,43 

3 DkR'MAng 1.005,41 287,07 1.292,48 
4 DâkSom 442,36 33,30 475,66 

5 QuãngHoa 1,40 2,10 3,50 

6 QuãngKhe 172,42 557,37 729,79 
7 Quãng Scm 529,66 5 10,39 1.040,05 

Tng cong 2.591,23 1.790,33 4.381,56 

3. Quy djnh tInh hung cháy rfrng: 

3.1. D1c dim nhn dng mfrc d cháy rirng: 

a) Cháy nhO: Cp dir báo cháy thng tü cp 2 trâ len; dam chay mói büng 
phát, kt hçip vói thai tit khO, gió nhç, 4t 1iu cháy duói tan nrng It; chi cháy 
hrót thrâi tan thng, dam cháy có th lan ra din rng nêu không chta cháy kjp 
thai; mi'rc d thit hai  không lan và thuc tm kim soát chfta cháy rirng cüa cp 
thôn, xã. 

b) Cháy vtra, nguy him: Cp dir báo cháy thng tü cp 3 trâ len; dam cháy 
büng phát, k& hqp vói thai tit khO hanh, gió mnh, 4t 1iu cháy nhiu, dam 
cháy sê lan ra din rng và büng phát nhanh; müc d thit hai  lan và thuc t&m 
kim soát chira cháy thng a cp xâ, huyn. 

Hoc & müc d cháy nhO nhung vixçlt t.m kim soát cha cháy rung & cp 
th8n, xâ. 

c) Cháy 1&n, crc k' nguy him: Cp d%T báo cháy thng tü cp 4 tr& len; dam 
cháy büng phát kt hçip v&i thai tit hanh khO kéo dài, gió r.t mnh, vt lieu cháy 
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nhiu, cháy lan và büng phát nhanh, cháy tan lan rt khó kim soát; müc d thit 
hai rt lan và thuc tm kim soát chta cháy a cp huyn, tinh. 

Hoc a mi'rc d cháy vüa, nguy him nhung vuçit tm kim soát chüa cháy 
rung ô cp xâ, huyn. 

3.2. Quy dlnh  hiu Inh cháy: 

a) Cháy nhó: Ngu&i phát hin ra dim cháy thng cn báo ngay cho trithng 
thôn, bon hoc Kim lam dja bàn, Tram  Kim lam dja bàn g.n nht. Tnthng thôn, 
bon dung kéng d huy dng lirc lixçrng dan quân tr v, T B\TR & PCCCR thôn va 

nhân dan trong thôn tham gia chtta cháy cüng vâi lirc lung cüa chü thng. Nu dam 
cháy büng phát nhanh, khó kim soát thI truâng thôn, bon din báo ngay cho Chñ 
tjch UBND xa d nghj huy dng them 1irc krqng, phtrang tin chra cháy thng. 

b) Cháy vüa, nguy him: Ngiiui phát hin ra dim cháy rrng cn báo ngay 
cho Tru&ng thôn, b'on hoc Kim lam dja bàn, Tram  Kim lam dja bàn gn nht. 
Dng thii din báo ngay cho Chü tjch UBND xâ dà nghj huy dng lrc krqng, 
phiicmg tin chira cháy rfrng. Nu dam cháy büng phát nhanh, vtrçit tm kim soát 
cüa cp xã thI Chü tjch UBND xâ ho.c Kim lam dja bàn din báo ngay cho Hat 
tnthng Kim lam hoc Chü tjch UBND huyn d nghj huy dng them 1irc krqng, 
phuoTig tin cüa Quan dci, Cong an dóng quân trên dja bàn chiia cháy rrng. Sau 
do Cu ngithi ra don và dn duOng cho lirc lung, phucmg tin cüa huyn vào tham 
gia chüa cháy rung. 

c) Cháy lan, crc k' nguy him: Nguii phát hin ra dim cháy rt'rng cn báo 
ngay cho Chü tjch UBND xà hoc Kim lam dja bàn, Tram  Kim lam dja bàn gn 
nht. Dng thcM din báo ngay cho Hat  truâng Kim lam huyn ho.c Chü tjch UBND 
huyn d nghj huy dng içrc hrçng, phuong tin chCta cháy thng. Nu dam cháy bung 
phát nhanh, vuçit tAth kim soát cüa cp huyn thI Hat  tnrâng  Hat  Kim lam huyn 
din báo ngay cho Ban chi dao  PCCCR cp tinh d ngh huy dng them 1irc krçmg, 
phuong tin cüa Quãn di, Cong an và Kim lam dóng quân trên dja bàn chUa cháy 
rrng. Sau do cu ngu?ñ ra don và dn duung cho lirc luçing, phixcing tin cüa tinh vào 
tham gia chtta cháy thng. 

Sau khi nhn và kim tra ngun thông tin, Ban chi huy PCCCR xac djnh cii 
th vj trI dam cháy, d%ra vào tInh chat dam cháy nguai báo tin cung cap, nhanh 
chóng huy dng lrc luqng, phucing tin di ch&a cháy. 

Thirc hin phiicmg châm chüa cháy "ban tai  ch" d huy dng 1irc luqng 
chia cháy thng: 

- Chi huy tai  ch: 

+ Nguai chi buy ra 1nh diu dng các hrc luçmg và phucing tin tham gia 
chta cháy rung và chju trách nhim ye mnh lnh chi huy cüa mInh. 

+ Nguui dirng dtu don vj Kim lam hoc Tnr&ng thôn, bon ho.c ngu&i duçic 
ñy quyn tai  ncii xây ra cháy thng có trách nhim tham gia chi huy chüa cháy rirng. 



7 

+ Nguèd chi huy cn có kin thüc v PCCCR; dir doán duçic din bin cüa 
dam cháy và m1rc d nguy hiêm cüa no; có khâ näng quyêt djnh nhanh và xác 
thirc; triên khai, diêu hành, giám sat các hoat dng & hin tris&ng; sü diing tot 
phi.rcmg tin thông tin lion 1c, ban do khi chüa cháy thng. 

+ Ngu&i chi huy có nhim vi1: Dánh giá tInh hInh chung và dua ra các 
quyOt djnh xac thvc; nhäc nhâ, huàng dn nhim v1i trng ngu&i; luôn dam bâo an 
toân tuyt dôi cho ngu&i tham gia chUa cháy thng và luôn dam bâo thông tin liOn 
lac. 

- Lrc hrcing ti ch: Khi có cháy rung xây ra, cn huy dng ngay nhing 
ngu&i a gn dam cháy và lirc lung chta cháy thng Co san & tirng thôn, bon. Thy 
theo müc d, vj trI cháy rung, Ban chi huy PCCCR buy dng 1irc luçing chtra cháy 
phü hçrp, sao cho cong tác chtra cháy dt hiu qua nhât, dp tat dam cháy nhanh 
nhât cO the. 

Lirc krçmg chfra cháy thng gm Kim lam, Cong an, Quãn dci,  Ban lam 
ngbip xà, can bt hçip dông PCCCR, to di quân chüng BVR, dan quân dja 
phuang va các hrc lixçing buy dng khác. 

- Phuong tin tai  ch: Phixcing tin chüa cháy gm CO phung tin thu cong và 
phiscing tin ci gi&i. Ngiz?i tham gia chüa cháy s& ding phixcing tin dà discic trang bj 
hoc nhüng 4t diing khac nhu cành lá, cuoc, xOng, dao wa. Dôi vâi nhUng dam cháy 
cO dia hmnh thâp, gân nguôn nir&c cO the sü ding phtrang tin ci gi&i nhii may thôi 
gió, may bim phun nuâc,... 

Ngi.r&i có trách nhim cn kim tra s krçing và chtt krçmg phrnmg tin 
chtia cháy trixäc khi sü diing. 

- Hâu c.n tti ch& Cnphân cOng ngu&i chu.n bj diing ci thu cong và bão 
h lao dng can thiêt (ao, quân, giày, mu, bInh nixóc cá nhân), dam bâo cung cap 
nuâc uông và thirc phâm, den pin (nOu phâi chüa cháy vào ban dêm) và thuôc 
bOng, bong bang dO phiic vi cho lijc li.rçrng tham gia chia cháy. 

4. T chfrc Iirc hrçng phông cháy, chfra cháy rfrng 
Lrc hrqng tham gia chüa cháy: 
- Htt Kim lam huyn; 15 ngl.r&i; 
- Phông Nông nghip và Phát trin nông thOn; 02 ngu&i; 
- Cong an huyn; 10 ngi.thi; 
- Ban chi huy Quân s1 huyn: 05 nguài; 

- TT Van hóa, th thao và truyn thông huyn: 01 nguôi; 

- Phông Tài chInh - K hoach huyn: .01 ngii&i; 

- Trung tam Y t huyn: 02 ngu&i; 
- UBND các xã: 05 nguäi; 

- Mi don vi chü thng dóng trên dja bàn: 10 ngithi; 

Khi xây ra tInh hung cháy l&n cn buy dng them lirc lucing cüa Quân di 
dóng chân trên dja bàn huyn tham gia. Trtr&ng hqp vi.rçit qua khà nàng cüa cap 
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huyn thI gi h trçi cüa lirc hrçing PCCCR cp tinh và Cong an PCCC chuyén 
nghip. 

5. Bin pháp thic hin: 
- Xây diing k hoach  vn du tu, các giâi pháp k thi4t tng hcrp và các 

chInh sách, ché d trong vic thirc hin cong tác qun 1' báo v rimg và phông 
cháy, chcta cháy rrng hang näm. 

- Kim tra và tin hành xác djnh (khoanh) các vüng tr9ng dim d cháy, ct 
to chüc dot trrn9c lam giâm v.t lieu cháy là rnt trong nhng bin pháp t& nhât, 
nham ngan ngua tinh hrnh chay rung co the xay ra. 

- Tang cithng cong tác tuyên truyn dn tn các thôn, bon trên dja bàn toàn 
huyn ye cong tác QLVBR&PCCCR; thông tin kjp thii ye dir báo cháy thng trên 
các phuGng tin thông tin dai  chüng và nhiêu hInh thirc khác. 

- T chüc k cam kt bào v thng - phông cháy, chüa cháy r1mg d& vâi các 
h dan dang sinh song và canh tác trong rung, gân rimg. 

- Xây dmg h thng cOng trInh PCCCR nhu: Các loi dithng bang can lüa, 
hO dp chira nithc, chôi canh, phuang tin chfta cháy,...; nhàm htn chê den mi'rc 
thâp nhât thit hi do cháy rrng gay ra (cac &Yn vj chü r&ng). 

- Tang cithng hrc luçmg tun tra, kim soát rung; d kjp thii ngän chn tInh 
trng phá rirng, lan chiêm dat rung, dot li:ra trong thng trái vâi quy djnh cüa pháp 
lu.t và kiên quyêt xü l nghiêm các dôi tuqng cO tInh vi phm nhUng diêu nay. 

- Thu&ng xuyen don dc và kim tra tInh hInh thirc hin Phixcing an 
QLBVR - PCCCR cüa UBND các xä và các dan vi chü thng. 

- Nu xãy ra cháy thng, phái thông báo kjp thiM và huy dng mci phtrang 
tin, hrc luqng trén toàn huyn dê chüa cháy; trurng hqp dam cháy qua l&n, tôc 
d lan nhanh, ma 1irc luqng tai  ch không di'j khâ näng không chê, thi báo cáo kjp 
th?yi ye Ban chi dp PCCCR cap tinh hoc Trung tam k5 thi4t PCCCR cüa B 
Nông nghip và Phát triên nông thôn dang dóng tai  Däk Läk dé tang cuông lirc 
hrcing frng ciru. 

A A A A A * 6. To chtrc tuyen truyen cong tac QLVBR & PCCCR tren d!a  ban 
huyn: 

- T chirc tuyên truyn, k cam kt cong tác QLVBR & PCCCR tai  07 xâ 
trén dja bàn huyn, cii the: 

+ Hçp dan tuyên truyn: 01 ln/01 xã = 7 lan; 

+ K cam kt các h dan sng gn thng: 200 bàn/01 xâ = 1.400 bàn; 

+ Tuyên truyn trong tnr&ng hoc: 01 trtthng/01 xâ 7 ln (trong tnthng 
hçip cho phép); 

+ Tuyên truyn km dng: 02 l.n/01 xã = 14 ln; 

- V kinh phi t chüc tuyên truyn, k3 cam kt: 67.200.000 dng tir ngun 
kinh phi h trçi tü ngân sách dja phucmg (chi tiêt theo biêu kinh phi). 

7. Xây ding các bin báo: 
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+ Mua và dóng mâi bin báo cm lira: 10 bang/i xä = 70 bang; 

+ Mua và dóng mâi bang tuyên truyn: 10 bang/i xà =70 bang. 
Kinh phi 49.000:000  dng tr ngun kinh phi h trcl tü ngân sách dja 

phiiang (chi tiêt theo biêu kinh phi). 

Biêu: Kinhphithy'c hiçn 

STT Hang muc S 
liryng 

Do'ngiá 
A (dong) 

Tng 
A (dong) Ghi chu 

I Cong tác tuyên truyn 67.200.000 
1.1 HQp dan 7 3.000.000 2 1.000.000 mvc  1.2 k hoch 104/KH-UBNL 
1.2 Kj cam 1.400 3.000 4.200.000 miic 1.2 k hoach 104/KH-UBNL 
1.3 Tuyên truyn trong trwàng JIQC 7 4.000.000 2 8.000.000 miic 1.4 k hoch 1 04/KH-UBNL 
1.4 Tuyên truyn iwu dng 14 1.000.000 14.000000 mc 1.2 k hoch IO4IKH-UBNE 
H Chi phi xây dirng các bin báo 49.000.000 
2.1 Bkn báo c4m 1za 70 350.000 24.500.000 mi1c 1.2 k hoach 104/KH-UBNE 
2.2 Bang tuyên truyn 70 350.000 24.500.000 miic 1.2 k hoch 104/KH-UBNE 

Tng cong 86.100.000 

8. Phtrcrng tin và ding cIii chfra cháy: 

- Huy dng phi.rang tin xe ô to cüa Hit Kim lam, Ban chi huy Quân sir 
huyn, Cong an huyn và các dan vj chü thng. 

- Huy dng diing c1i, phuang tin chüa cháy hin có tai  dja phuang, chU 
thng và trong dan. 

- Trén cu sO phuung an xây drng các dan vi,  ca quan tham gia chü dng b 
tn 1irc hnyng, phtrcing tin tham gia chia cháy. 

9. Chi huy chfra cháy: 
- Chü tjch (Phó chü tjch) UBND huyn; Hat  tnrâng  Hat  Kim lam huy 

dng lijc krçing, cong cii, phtrcng tin can thiêt dê chüa cháy. 

- Tnring hcip khi xãy ra cháy rung thI chü rirng phâi có mt a nai xáy ra 
cháy, dông th&i huy dng lirc hrqng t.i ch chüa cháy và báo cáo len Ban Chi huy 
huyn dé irng ciru khi có cháy iOn xây ra. 

Thông tin lien lac  khi cO cháy rung xãy ra lien h s din thoai sau: 

LI/c Lê Xuân Sin - Hzt trithng Hzt Kkm lam, Phó ban clii huy, sñ din 
thoai: 0905.229.329 

- Khi xây ra cháy thng tai  khu vrc nào thI chü rung, Kim lam dja bàn, Chü 
tjch UBND xâ cO trách nhim thông tin theo so din thoi trén dê tO chirc üng ciru 
kjp thOi. 

9. Nhim vy trong chfra cháy cüa các t chfrc, cá nhân: 

9.1. Nhim vy ella Ban chi huy PCCCR: 

- Tip nhn thông tin v dam cháy. 

- Xir 1 thông tin, b sung các thông tin cn thit t?i  nai chi huy. 
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- Kháo sat, dánh giá so b tInh birth, quyt dlnh  bin pháp ciii th chtia cháy rrng. 

- Ra lnh cho các di chfta cháy rrng. 

- Chun bj 1irc krçmg dii phông. 

9.2. Nhim vii cüa Jrc hrqng hçrp dIng PCCCR, các t di, qun chñng 
bão v rfrng và PCCCR: 

- Tuyên truyn, 4n dng nhItng gia dInh trong thôn, bon v k5 thut d& 
nhiang, lam dir&ng bang can lüa ngay khi xü l thirc bI. 

- Co nhim vr báo cáo cho Tru&ng thôn, bon và cong chüc Kim lam phii 
trách dja bàn khi các h trong thôn, bon vi phm quy djIIh v phOng cháy, chüa 
cháy ri1rng. 

- Khi xây ra cháy thng có trách nhim huy dng các h gia dInh trong thôn, 
bon tham gia chta cháy và huàng dn k thut chüa cháy duâi sir chi do cüa 
Tnr&ng thôn hoc Tru&ng ban chi huy PCCCR. 

9.3. Nhim vii cüa liyc Itrçrng kliác thrçrc huy dng chüa cháy rirng: 

- Mang, mc bào h dam bâo, phái dü sue khOe khi tham gia chüa cháy. 

- Chun bj dü nizOc ung, liiarig thirc, thirc ph.m. 

- Tuân thu mnh 1nh chi huy, theo t chüc, luôn có thüc tr báo v. 

- Phâi Co kin thirc v phông cháy chüa cháy rrng. 

9.4. Nhim vi cüa các co quan chü'c nàng (Kim lam, Cong an): 

- Nm vüng k thut dr báo và k5 thut phông chng cháy thng. 

- Thuing xuyên kim tra dOn dc canh gác phát hin lüa rirng và là 1irc 
lucing chInh trong chi huy chüa cháy rung. 

- Kim tra, thanh tra vic thi hành pháp 1ut v rrng. 

- Tuyên truyn giáo diic và 4n dtng nhân dan báo v và phát trin rrng. 

10. Báo cáo kt qua: 

Giao Ht tnr&ng Hit Kim lam phi hqp vâi các don vj Co lien quan 
thu&ng xuyen cp nh.t, cãnh báo nguy cci cháy rfrng cho các dan vj chü rung va 
trén cac phuang tin thông tin dai  chüng, dông thai kiém tra, don doe và tong hqp 
vic thiic hin Phuang an PCCCR báo cáo Ban Chi huy huyn. 

11. Dam bão kinh phi: 
- Giao Hat  tnrang  Hat  Kim lam phi hqp vai Trtthng phOng Tài chInh - 

hoach, 1p  dr toán kinh phi phic vi1 cong tác PCCCR theo dng quy djnh hin hành. 
- Giao phOng Tài chInh - K hoch can cu K hoach tham mru c.p kinh phi 

thirc hin theo quy djnh. 

12. Hiu qua cüa phiro'ng an phông cháy, chü'a cháy rirng: 
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- Nâng cao dizçc näng 1irc PCCCR trên dja bàn huyn trên các mt chi dao, 
chi buy, näng 1%rc trInh d chuyên môn; nhn thirc và kiên thüc cüa cong  dông, 
chInh quyên. 

- Hn ch müc thp nht cháy thng và nhüng thit hi do cháy thng gay ra 
gop phân phát triên ben vCng ye kinh tê, xâ hi và môi tnr&ng trên dja bàn. 

Tang cthng ph& hçip cht chê và dng b gifta các ban ngành cüa chInh 
quyên dja phixang trong cong tác PCCCR 

A ' IV. Ket 1uin va kien ngh: 
A 1. Ket luan: 

Phi.rang an phông cháy, cha cháy rrng và buy dng hrc ltrcing khi xây ra 
cháy rfrng cüa UBND huyn Dàk Glong disçic xây d%rng trén ca sâ các van bàn chi 
do phông cháy, chuia cháy rrng cüa các cap, các ngành và yêu câu thrc tiên 
nhim vi phOng cháy, chüa cháy thng trên dja bàn huyn. 

2. Kin ngh: 
fM thuc hin tt nhim v11 phông cháy, chüa cháy thng trên dja bàn huyn 

can sr quan tam hm nüa cüa các cap, các ngành, toàn the nhân dan và dtc bit là 
cong tác phông cháy, cha cháy cUa các &ln vi chü thng. 

Trên day là Phixcing an phông cháy, chüa cháy rfrn và huy dng lc luqng 
khi xáy ra cháy rung mña kbO näm 2021 - 2022 trên dja bàn huyn Dak Glong, 
yêu câu UBND các xà, các don vj chü rung và các Co quan, don vj có lien quan 
trên toàn huyn có trách nhim to chüc thirc hin./. 
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