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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 2289/UBND-NC ngày 29/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy 

mùa hanh khô năm 2022. 

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy, 

nổ gây ra, nhất là trong mùa hanh khô, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an 

toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực 

thuộc thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trọng tâm là 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 

ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng cháy, chữa cháy; 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; 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan công tác phòng cháy và chữa 

cháy. 

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong 

việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo 

các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 

3. Chỉ đạo tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy trong 

phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; có 

biện pháp đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy 

định của pháp luật; củng cố, xây dựng, nâng cao khả năng, kỹ năng phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, 

đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương 

tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) ngay tại cơ quan, đơn vị; xây dựng mới, bổ sung, 

hoàn thiện các phương án chữa cháy tại cơ sở. 
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4. Tăng cường tuần tra, canh gác, nhất là thời điểm ban đêm, ngày nghỉ, 

ngày lễ, tết, ngoài giờ làm việc; tích cực phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ với các 

lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng đóng quân trên địa bàn, bảo đảm xử 

lý kịp thời, hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

Nguyễn Văn Trung 
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