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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Dng Nai, ngày 2 tháng JThàm 2022

KE HOACH
Thtrc hin cong tác dam bão an toàn phông cháy, chfra cháy và cu'u nn,
cu'u h nàm 2022 trên dja bàn các Khu cong nghip tinh Bong Nai

Can cü K hoach s 35/KH-BCD ngày 25/3/2022 cüa Ban chi dao Phông
cháy Chüa cháy và Cru nan Cüu h (PCCC&CNCH) tinh Dng Nai v vic
th%rc hin cong tác dam bâo an toàn phông cháy, cha cháy và thu nan, elm h
näm 2022 trên dja bàn tinh Dông Nai.
Can Cu Kê hoach so 106/KH-UBND ngày 11/5/2022 cüa UBND tinh
Dông Nai ye diên tQtp phrnmg an chüa cháy, tim kiêm clru nan, cüu h tai Cong
ty TNHH Hung nghip Formosa.
Ban Quân 1 các KCN Dông Nai xây dçmg Kê hoach thirc hin cOng tác
dam bâo an toàn phông cháy, chüa cháy và clru nan, clru h näm 2022 trên dja
bàn các Khu cOng nghip tinh Dông Nai nhu sau:
1. Miic dIch, yêu cu:
-Triên khai các bin pháp, giài pháp an toàn PCCC&CNCH tai các KCN,
phân dâu kiêm chê, lam giâm so vi cháy; han chê dê xày ra các vii cháy, n iOn
gay hu qua nghiêm tr9ng gay thit hai ye ngu?i và tài san tai các KCN.
- Thi;rc hin hiu qua cong tác quán 1 Nhà nuc ye PCCC&CNCH; chü
dng phôi hçp vói các ngành chlrc näng, các to chlrc, doanh nghip nâng cao
chat lucmg cong tác hucng dan, kiêm tra an toàn PCCC&CNCH tai các KCN.
- Tuyên truyên, phO biên, giáo d1ic pháp 1utt ye PCCC&CNCH den các
doanh nghip; xây dirng phong trào toàn dan tham gia PCCC&CNCH trên dja
bàn các KCN; xây dirng, cling cô lirc luçing PCCC chuyên ngành dam báo sO
lucmg, tirng buc nâng cao chat luqng dáp 1mg yêu câu cOng tác PCCC&CNCH
tai các KCN.
- Nâng cao thlrc trách nhim ye cOng tác to chüc chüa cháy, tim kiêm
clru nan, c1mu h khi xây ra tInh huông cháy, sr cO, tai nantai COng ty TNHH
Hung nghip Formosa; tang cuOng khá nãng thuOng trirc, san sang 1mg phó, xli
l vci các tInh huông cháy, sir cO, tai nan cüa içrc luçng phông cháy, ch1ra cháy
tai chO.
2. Ni dung, bin pháp thiyc hin:
- Phi hp Cong an tinh Dông Nai và cácS, ban, ngành, doàn the, doanh
nghip dy manh cOng tác tuyên truyên, phô biên kiên thlrc, pháp lut ye
PCCC&CNCH tai các KCN nhàm nâng cao trách nhiêm, nhât là dOi vói ngu?i
dlrng du, t1r giác chp hành pháp lut ye PCCC; phO biên ye cOng tác an toàn
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PCCC t?i các bui h9p giao ban các doanh nghip trong KCN djnh k' do Ban
Quân l cac KCN chü trI triên khai den các doanh nghip.
- Phôi hqp Cong an tinh Dông Nai tiêp tic hithng dn các Cong ty du liz
kinh doanh hi tang KCN và các doanh nghip trong các KCN duy tn hott dng
di PCCC co si, di PCCC chuyên ngành; xây dirng phizang an chüa cháy, c1ru
nin ciru h tai trng KCN; phôi hçp xà 1 nghiêm các tru?mg hçp vi phim an
toàn ye PCCC dôi vâi cac doanh nghip không tuân thu các yêu cu, kin nghi
cüa Co quan có thâm quyên trong cong tác dam bâo PCCN&CNCH.
- Tham gia các Doàn kiêm tra lien ngành v PCCC&CNCH d& viii các
doanh nghip, KCN có nguy him v cháy, n; Doàn kim tra chuyên d các co
si trong các KCN có tInh chat nguy hiêm cháy no cao, quy mO lan, tInh cht
phrc tap, các san phâm dê cháy, no (xàng, dâu, hóa chat, g); Doàn kim tra
theo Kê hoach djnh kST hang näm cüa Ban Chi dto tuân 1 quc gia an toàn, v
sinh lao dng, phông chông cháy no trên dja bàn tinh Dông Nai nám 2022.
- Tham gia thành viên Ban to chirc din tp phrnmg an chüa cháy, tim
kiêm ciru nan, ciru h tai Cong ty TNHI-I Hung nghip Formosa theo Quyt djnh
sO 906/QD-UBND ngày 18/4/2022 cüa Chü tjch UBND tinh Dông Nai. Chi dio
các don vj là chü dau tu ha tang KCN, các doanh nghip có di PCCC chuyên
ngành tham gia diên tp theo phân cong cüa Ban to chüc diên ttp.
- Thu?Lmg xuyên theo döi, phát hin, chi dao các Cong ty ht tang kiêm tra
tInh trtng hott dng cüa các tr,j cap nuárc chüa cháy tai các KCN, thuc hiên bâo
duong các trii cap nuic chüa cháy, kp thñ sira chüa, khäc ph%ic dam bào hoat
&ng on djnh, cap nithc lien tic.
- Hung dan các nhà dâu lii thirc hin dung, day dü các quy djnh ye thâm
duyêt thit k PCCC dOi vai các di,r an, cOng trinh thuc dOi ti.rçmg phái thâm
duyt PCCC trong qua trInh cp Giây phép xây dirng vâ nghim thu PCCC trrn9c
khi nghim thu dua cong tninh vào khai thác si:r diing theo quy djnh cüa Luat
PCCC và Lutt Xây drng hin hành.
- Vn dng các doanh nghip trong KCN, Cong ty ha tang KCN tham gia
"Ngày toàn dan PCCC 04/10 näm 2022" và dua thông tin tniên khai len tnang
thông tin din tr cüa Ban Quân l các KCN de các doanh nghip biet, tham gia
hu&ng üng.
- Chü tn, phôi hçip Cong an tinh và các Si, ngành lien quan thrc hin
Cong tác htu kim Gity phép xay dimg di vâi các di,r an dã duçic cap Giây phép
xây dimg trong näm 2022, theo do bao gèm kiêm tra cOng tác thi cong theo thiêt
k PCCC và cOng tác dam bâo PCCC cOng truông.
3. Phãn công, trách nhim:
- Giao Phông Quan 1 Quy hoach Xây drng chü tn, phOi hçip Van phông
Dai din, các phông trirc thuc Ban Quân l các KCN thirc hin các ni dung
lien quan cong tác an toàn PCCC&CNCH tai các KCN tnen dja bàn tinh nêu tai
Miic 2; phi hp chat chë vai các Sâ, ngành, dja phuong thtrc hin tot cOng tác
PCCC&CNCH tai các KCN; tham gia các doàn kiem tra lien ngành, doàn kiem
tra chuyen d, doan kim tra djnh kI hang nãm dôi vai các doanh nghip thuc
KCN.
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- Trách nhirn cüa các Cong ty ht tang KCN: Phi hçp thirc hin tuyên
truyên, phô biên kiên thüc, pháp 1ut ye PCCC&CNCH den các doanh nghip
trong KCN; thung xuyên kiêm tra, báo duô'ng các tri cap nithc chüa cháy tai
KCN, diám bâo các trii cap nithc chüa cháy luôn hoat dng on djnh; trang bi dy
dü phucing tin, thiêt bj, con ngithi dê duy tn boat dng di PCCC chuyên ngành
cüa KCN; xây drng phung an PCCC&CNCH cho KCN. Tham gia các hoat
dng diên tp phucmg an chfta cháy, tim kiêm ciru nan, ciu h cüa UBND tinh,
Bô Cong an, Cong an tinh triên khai trong näm.
- Trách nhim cüa các doanh nghip trong KCN: Thirc hin dung, dy dü
các quy djnh phap 1utt ye ccc trong qua trInh hoat dng san xuât; trang bj
phuong tin, thiêt bj; dào t?o, tp huân nhân si,r de duy tn boat dng di PCCC
cci so tai nhà may; to chcrc thi cOng lap dt thiêt b PCCC düngtheo bàn ye thiêt
kê PCCC dA duqc co' quan thâm quyên thâm duyt; tham gia day du các chucmg
trinh trin khai dam bâo an toàn PCCC&CNCH cüa UBND tinh, ngàrth cong an
trong các KCN.
4. To chu'c thuc hiên:
- Phông Quán 1 Quy hoach Xây dirng, Van phông Dai din, các phông
tri1c thuôc Ban Quãn 1 các KCN, các Cong ty Dâu tu Kinh doanh ha tang KCN,
các Doanh nghip trong KCN rà soát, triên khai day dü ni dung cña Kêhoach
nay. Djnh kI triró'c ngày 05/6 và trtró'c ngày 05/12 trong näm: yêu câu các
Cong ty Dtu tis Kinh doanh h tng KCN và các doanh nghip trong KCN báo
cáo tInh hInh, kt qua cong tác PCCC&CNCH t?i Khu cOng nghip và tai các
doanh nghip trong KCN v Ban Quân 1 các KCN dê theo dOi, chi dao và tOng
hop báo cáo Ban chi dao PCCC tinh.
- Giao Phông Quãn l Quy hoach Xây dmg lam dtu mi theo dOi, dOn
dôc và kiêm tra vic thirc hin Kê hoach nay; dnh kSr thirc hin báo cáo Ban chi
dao PCCC tinh ye tInh hInh, kêt qua cong tác PCCC&CNCH t?i các khu cong
nghip.
Tren day là K hoach cüa Ban Quán l các KCN Dng Nai v cOng
dam bào an toàn PCCC&CNCH näm 2022 tai các KCN tren dia bàn ti
No'i nhân:
- Ban chi dao PCCC&CNCHtinh (báo cáo);
- COng an tinh Dông Nai (phOi hgp);
- Các Cong ty H? tang KCN (thrc hin);
- Các Doanh nghip trong KCN (th?c hin);
- Các PhOng thuc BQL các KCN (th?c hin);
- Däng Website Ban Quán 1 các KCN;
- Lru VT, QHXD (L).
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