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Thực hiện Công văn số 475/BYT-VPB4 ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về 

việc triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ 

Tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 

tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của 

Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng 

cháy, chữa cháy (gửi kèm Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ 

Tướng Chính phủ). Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số 

nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức và người 

lao động trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 ban hành Kế hoạch 

thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tổ 

chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và các văn bản khác có 

liên quan. 

2. Chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống 

nếu xảy ra sự cố, cháy, nổ, tai nạn, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả theo phương 

châm 4 tại chỗ. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước hết về bảo 

đảm an toàn cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của 

mình. Xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, 

nhiệm vụ để xảy ra cháy và xảy ra vi phạm nghiệm trọng, mất an toàn về phòng 

cháy, chữa cháy tại cơ sở. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền phố biến Pháp luật, kiến thức, kỹ năng 

cho công chức, viên chức và người lao động để nâng cao nhận thức, tinh thần 

trách nhiệm và tự giác chấp hành các quy định của Pháp luật về phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đơn vị, cá nhận có 
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thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

4. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và 

có biện pháp giải quyết, khắc phục những thiếu sót còn tồn tại bất cập; thường 

xuyên tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là trong 

quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và các hàng hóa 

nguy hiểm cháy, nổ. 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 theo 

quy định của pháp luật. 

5. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định để 

đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ 

năm 2022 và các năm tiếp theo). 

6. Tiếp tục tiến hành rà soát, kiểm tra lại các phương tiện, thiết bị phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện có ở đơn vị và lập kế hoạch sửa chữa, 

thay thế các phương tiện đã cũ không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời phải 

trang bị bổ sung những phương tiện, thiết bị còn thiếu, đặc biệt lưu ý trang bị đủ 

cho các điểm trọng yếu như kho tàng, những vị trí dễ gây cháy, nổ. 

7. Định kỳ phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh tổ chức tập 

huấn, thực tập phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ theo 

quy định của Pháp luật. 

8. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm Pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù họp. 

9. Các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa phải quan tâm ngay 

từ khâu thiết kế kỹ thuật xem xét tới việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời phải dành đủ kinh phí cho việc trang bị lắp đặt các 

phương tiện, thiết bị cần thiết theo quy định. 

10. Tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng trong hoạt động tổ chức cấp 

cứu, vận chuyển, điều trị kịp thời các nạn nhân do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, 

nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về tính mạng và sức khỏe Nhân dân (thực hiện 

từ năm 2022 và các năm tiếp theo). 

11. Tổ chức thực hiện: 

- Các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Công văn 

này, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; bố trí nguồn 

kinh phí đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Định 

kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo về Sở Y tế (Văn 

phòng Sở) trước ngày 05/9 hàng năm. 

- Giao Văn phòng Sở Y tế làm đầu mối tổng hợp báo cáo Bộ Y tế trước 
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ngày 10/9 hàng năm (lồng ghép với báo cáo thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg 

ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ). 

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực 

hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, Thanh tra, Văn phòng Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung  
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