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Thực hiện Công văn số 1738/CAT-PCCC ngày 10/8/2022 của Công an 

tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí 

thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” và Nghị quyết 

số 99/2019/QH14 của Quốc hội “Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy”; Sở Y tế 

đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai các nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ 

năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); quán triệt, 

triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư 

và Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội bằng các hình thức phù hợp đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý 

của đơn vị. 

2. Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm 

vụ quan trọng, thường xuyên hằng ngày. Thường xuyên tự kiểm tra an toàn 

phòng cháy, chữa cháy và công tác chuẩn bị cho cứu nạn, cứu hộ; chủ động 

trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù 

hợp với quy mô, tính chất hoạt động của đơn vị. Tích cực chủ động phòng ngừa, 

khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn phải tập trung các lực lượng toàn đơn vị tổ 

chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”. 

Nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trong phạm vi 

quản lý.  

3. Tổ chức tốt “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” (04/10) hằng 

năm. Kịp thời khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong 

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

4. Chủ động phối hợp tích cực với công an địa phương thực hiện tổ chức 

diễn tập, thực tập các tình huống, phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị theo các tình 
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huống đã đề ra để nâng cao khả năng, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ (nếu 

có). 

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, tùy theo điều 

kiện cụ thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai nghiêm túc 

các nội dung trên về công tác PCCC và CNCH một cách phù hợp và có hiệu 

quả./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Công an tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Đăng tải trên cổng TTĐT Ngành; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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