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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tại cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn tập về rà soát
triển khai công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác tổ chức diễn tập
phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh có huy động nhiều lực
lượng, phương tiện phối hợp tham gia cấp tỉnh tại Khách sạn
Mường Thanh Mộc Châu năm 2022
Ngày 12/9/2022, đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn
tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng,
phương tiện phối hợp tham gia cấp tỉnh tại Khách sạn Mường Thanh, Mộc Châu
năm 2022. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập; Trưởng, Phó trưởng
các tiểu ban tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo diễn tập; tập thể lãnh đạo, chỉ huy
phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh; Đại diện lãnh đạo phòng Tham
mưu, phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị Công an tỉnh; Phóng viên Báo
Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm thông tin tỉnh.
Sau khi nghe báo cáo các nội dung phục vụ diễn tập phương án chữa
cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện phối
hợp tham gia cấp tỉnh tại Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu năm 2022; phân
công nhiệm vụ phục vụ diễn tập; kịch bản diễn tập; triển khai lịch luyện tập, hợp
luyện, tổng duyệt, diễn tập và các ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, đồng
chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn
tập kết luận:
1. Thời gian hợp luyện, tổng duyệt, diễn tập
- Tổ chức hợp luyện: Từ ngày 19 - 20/9/2022.
- Tổ chức tổng duyệt: Ngày 21/9/2022.
- Diễn tập chính thức: Ngày 23/9/2022.
2. Tổ chức thực hiện
2.1. Công an tỉnh
- Tiếp tục rà soát, tham mưu bổ sung các văn bản, văn kiện, kịch bản phục
vụ diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh có huy động nhiều
lực lượng, phương tiện phối hợp tham gia cấp tỉnh tại Khách sạn Mường Thanh
Mộc Châu.
- Xây dựng kế hoạch luyện tập chi tiết, hiệu chỉnh phương án trong quá
trình tập luyện bảo đảm khoa học, diễn biến phù hợp với phương án đề ra, để
các lực lượng tham gia thể hiện được tinh thần trách nhiệm, kỹ năng triển khai
các hoạt động chữa cháy của các lực lượng.
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- Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đảm bảo theo đúng Luật Ngân sách
và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2.2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Khách sạn Mường
Thanh Mộc châu cân đối phương án hậu cần, đảm bảo kinh phí cho công tác
diễn tập.
2.3. Sở Nội vụ: Phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tham
mưu với UBND tỉnh thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá
nhân xuất sắc trong công tác Diễn tập; Công an tỉnh, Tập đoàn Mường Thanh xem
xét khen thưởng lực lượng tham gia diễn tập và phục vụ diễn tập theo thẩm quyền.
2.4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chủ trì phối hợp với Công an
tỉnh xây dựng kịch bản chi tiết phim vận hành cơ chế, tiến hành quay phim, xây
dựng hoàn chỉnh phim tư liệu trình chiếu trong vận hành cơ chế chỉ huy điều
hành diễn tập phương án.
2.5. Công tác tuyên truyền
- Định hướng các thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền rộng rãi về
nội dung cuộc diễn tập trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet,
cổng thông tin điện tử của tỉnh; căng băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền phục vụ
diễn tập trước, trong và sau thời điểm tổ chức diễn tập phương án.
- Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì phối hợp với
Công an tỉnh xây dựng phóng sự, đưa tin, bài tuyên truyền về các hoạt động
trước, trong và sau Diễn tập trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2.6. Yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban giúp việc và Thủ
trưởng các đơn vị liên quan nên cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ luyện tập, diễn tập theo đúng lịch trình, phân công
nhiệm vụ và kịch bản diễn tập; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao và bảo đảm tuyệt đối an toàn về lực lượng, phương tiện trong quá trình
luyện tập, hợp luyện, tổng duyệt và diễn tập chính thức, đồng thời không làm
ảnh hưởng đến vận hành của Khách sạn.
Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tại cuộc họp Ban Chỉ đạo. Văn phòng
UBND tỉnh thông báo để các đơn vị khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên
quan tổ chức triển khai thực hiện./.
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- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (để b/c);
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