UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ
Số: 01/KH-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2021
KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2021)
và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021)
Thực hiện Kế hoạch 818/KH-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền
thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
(04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
(04/10/2001 - 04/10/2021). Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động
kỷ niệm như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động trong ngành Y tế về ý nghĩa, niềm tự hào, truyền thống vẻ vang
60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết tắt là PCCC và CNCH); qua
đó, khẳng định sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, Chính phủ
đối với nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, quá trình xây dựng, phát
triển của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Nâng cao nhận thức của cơ quan,
tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH.
2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của
cả hệ thống chính trị, của toàn dân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động trong ngành Y tế về ý nghĩa đối với nhiệm vụ bảo đảm an toàn
PCCC và CNCH gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả,
đảm bảo tiết kiệm và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.
II. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động trong ngành Y tế về ý nghĩa về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức các
hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và
CNCH và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy; nêu gương về
những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong
công tác phòng cháy chữa cháy 60 năm qua, khẳng định sự quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, địa
phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy
thời gian qua.
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2. Hưởng ứng các đợt phát động thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày
truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân
phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và
những kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH; biểu dương thành tích của
các tập thể, cá nhân trong công tác PCCC và CNCH; kịp thời nêu gương điển
hình tiên tiến và những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và
CNCH, kết hợp tuyên truyền về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và
những chiến công, thành tích, sự đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát PCCC
và CNCH, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng trong sự nghiệp xây
dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
4. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, du
khảo về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh, cán bộ,
chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có
công đối với phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy, thiết thực chào
mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH
và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy tại các đơn vị, địa phương.
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
- Hưởng ứng các đợt phát động thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động
kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20
năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy trong ngành Y tế toàn tỉnh.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày
truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân
phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan, đơn vị mình.
- Tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp và thường xuyên kiểm
tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, đơn vị của mình. Phối hợp với
lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ năm 2021; tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng tham gia (nếu có).
- Tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng PCCC và
CNCH cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động trong ngành Y tế.
- Tham gia các Hội thao phòng cháy, chữa cháy nhân Ngày toàn dân
phòng cháy và chữa cháy do Công an tỉnh, huyện, thị xã, thành phố phát động
(nếu có).
- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm
Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn
dân phòng cháy và chữa cháy.
- Thực hiện tốt công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong cơ
quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua; chủ động phối hợp với Văn
phòng Sở Y tế và Công an tỉnh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho
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các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị mình có thành tích trong công tác
PCCC và CNCH.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các đơn vị y tế trực thuộc xây dựng kế
hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực
lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa
cháy tại cơ quan, đơn vị mình; Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn
phòng Sở Y tế (Qua địa chỉ mail pnanh@angiang.gov.vn) và Công an tỉnh (Qua
và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, địa chỉ số 153, Trần Hưng Đạo, phường
Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang hoặc qua địa chỉ mail
pc66angiang@gmail.com) trong Quý I/2021 để theo dõi chung; đồng thời, báo
cáo kết quả thực hiện gửi về địa chỉ trên trước ngày 21/10/2021.
2. Giao Văn phòng Sở Y tế theo dõi, đôn đốc các đơn vị y tế trực thuộc
thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch 818/KH-UBND và Kế
hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm
Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày
toàn dân phòng cháy và chữa cháy gửi về Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh
theo quy định./.
Nơi nhận:
- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị y tế trực thuộc;
- Các phòng trực thuộc Sở Y tế;
- Lưu: VT.
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