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Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

V/v thực hiện công tác phòng cháy
và chữa cháy

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
Thực hiện Kế hoạch 264/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về
triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị
quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện
chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Để chủ động phòng, ngừa
công tác phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả
các nội dung sau:
1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định
của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị. Xác định
rõ vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức
thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
2. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ
quan, đơn vị, phòng làm việc. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị
tiêu thụ điện, các vật dụng dễ cháy, nổ... để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn
phòng cháy, chữa cháy, gây cháy, nổ.
3. Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức chữa cháy; huy động nhanh nhất lực
lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ”; kịp
thời báo cháy cho Công an, chính quyền nơi gần nhất và lực lượng Cảnh sát
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh theo số máy 114.
4. Chủ động ban hành kế hoạch, thực hiện huấn luyện nghiệp vụ và diễn
tập phương án PCCC và CNCH cho cán bộ, viên chức và người lao động theo
quy định hiện hành.
5. Giao Văn phòng Sở tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại Cơ
quan Sở; đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC và CNCH tại
các đơn vị, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung
trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an tỉnh (b/c);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.
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