
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VP Trà Cú, ngày         tháng 01 năm 2023 

V/v tham mưu xây dựng  

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 
101/KH-UBND ngày 22/12/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Trà Vinh về huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý các tình 

huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức  tạp trên địa bàn tỉnh  
Trà Vinh; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

83/UBND-NC ngày 09/01/2023 về việc rà soát, xây dựng phương án chữa cháy, 
cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện (Đính kèm). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Trưởng Công an huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu, trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành 
Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý các tình huống 

cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Trà Cú; 
đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các 

huyện giáp ranh xây dựng Quy chế phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các 
xã, thị trấn giáp ranh với các huyện theo yêu cầu tại Khoản 2 Mục IV Kế hoạch 

số 101/KH-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Hàng năm, thực hiện rà soát, thống kê phương tiện, trang thiết bị phục vụ 

công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện, báo cáo Công an tỉnh 
trước ngày 15/12 (phụ lục thông kê phương tiện chuyên dụng có thể huy động để 

xử lý tình huống cháy, nổ và sự cố tai nạn kèm theo Công văn số 83/UBND-NC 
ngày 09/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). 

2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp tốt với Công an huyện trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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