UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2465/SYT-VP

An Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai Quyết định số
630/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về công tác phòng
cháy, chữa cháy và CNCH

Kính gửi: Các đơn vị Y tế trực thuộc Sở Y tế
Thực hiện Công văn số 1035/UBND-NC ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh
An Giang về việc triển khai Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
về công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị Y tế trực thuộc chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ khẩn
trương bổ sung vào kế hoạch thực hiện tại đơn vị mình; đồng thời, để thực hiện
thống nhất chế độ thông tin báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy
ban nhân dân tỉnh có điều chỉnh thay đổi thời gian thực hiện báo cáo tại mục 2,
phần III của Kế hoạch 172/KH-UBND; cụ thể như:
- Báo cáo định kỳ hàng năm, các đơn vị gửi về Văn phòng Sở Y tế (địa chỉ
email: pnanh@angiang.gov.vn) và Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; địa chỉ số 153, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ
Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang hoặc qua địa chỉ mail
pc66angiang@gmail.com) trước ngày 01/9 hàng năm để tổng hợp báo cáo Cục
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thời gian thực hiện báo cáo
năm, tính từ năm 2021 và các năm tiếp theo).
- Mốc thời gian lấy số liệu báo cáo tính từ đầu tháng 9 năm trước đến thời
điểm của năm thực hiện báo cáo.
Để triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 99,
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế
yêu cầu các đơn vị Y tế trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây
dựng, bổ sung một số nội dung vào Kế hoạch của đơn vị mình để thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, ban trực thuộc SYT;
- Lưu: VT.
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