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Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế An Giang 

Căn cứ Công văn số 863/UBND-NC ngày 04/9/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”, 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế quan tâm thực hiện một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 

25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Công văn số 2290/UBND-NC 

ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu 

địa phương, cơ sở trong công tác PCCC & CNCH. 

2. Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 

(04/10/2019) như: míttinh, hội nghị chuyên đề về PCCC, treo băng rol, khẩu hiệu 

tuyên truyền hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC; tổ chức học tập, thi tìm hiểu kiến 

thức, kỹ năng PCCC & CNCH. 

 3. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH tổ chức tuyên truyền 

các kiến thức pháp luật về PCCC cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong các cơ quan, đơn vị mình để nâng cao ý thức trách nhiệm, 

kỹ năng PCCC khi gặp sự cố cháy, nổ xảy ra.  

4. Tổ chức kiểm tra lực lượng PCCC cơ sở để kịp thời củng cố, kiện toàn 

các đội PCCC hiện có; khẩn trương thành lập mới các đội PCCC tại cơ quan chưa 

được thành lập. Trang bị bổ sung các loại phương tiện chữa cháy cần thiết, đáp 

ứng yêu cầu công tác PCCC & CNCH theo phương châm 04 tại chỗ. 

5. Tiến hành kiểm tra các cơ sở, kho tàng, nhà máy, xí nghiệp do ngành 

mình quản lý, kiểm tra về hiện trạng, chất lượng của hệ thống điện để kịp thời 

khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC nhằm loại trừ các nguyên nhân, 

điều kiện có thể dẫn đến cháy lan, cháy lớn. Chỉ đạo cán bộ, nhân viên chấp hành 

nghiêm nội quy, quy định về PCCC của cơ sở theo nguyên tắc lấy phòng ngừa là 

chính. Chuẩn bị sẵn sàn lực lượng, phương tiện kịp thời dập tắt đám cháy ngay từ 

khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc Sở 

Y tế An Giang quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân 

PCCC; đồng thời, báo cáo kết quả về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC & 



CNCH) và Văn phòng Sở Y tế An Giang trước ngày 25/10/2019 để tổng hợp báo 

cáo.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ trực tiếp 

với Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Số điện thoại: 

02963.940100) để được hướng dẫn thêm./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc; 

- Các Phó Giám đốc; 

- Các phòng trực thuộc SYT; 

- Lưu: VT. 

(Đính kèm CV số 2290/UBND-NC ngày 

29/12/2017 của UBND tỉnh; Công văn số 

863/UBND-NC ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh) 
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