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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
 

Trong thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã được các 
đơn vị từng bước quan tâm thực hiện nghiêm túc, ý thức chấp hành các quy định 
của pháp luật về PCCC của người đứng đầu các đơn vị ngày càng được nâng 
cao, công tác PCCC được thực hiện tốt ngay tại cơ sở đã góp phần phòng ngừa 
các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra một số vụ 
cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ngày 12/7/2018 Công 
an tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn số 2333/CAT-P66 về việc tăng cường công tác 
đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Để đảm bảo công tác PCCC trong toàn 
ngành, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung trọng 
tâm sau: 

1. Rà soát, ban hành và tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn 
PCCC; niêm yết nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút 
thuốc tại những nơi có nguy hiểm cháy, nổ; niêm yết sơ đồ, biển chỉ dẫn thoát 
nạn trên những lối thoát nạn. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC cho cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị; trang bị đủ phương tiện 
chữa cháy tại chỗ phù hợp với yêu cầu chữa cháy của tùng khu vực; hướng dẫn 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng thành thạo các phương 
tiện, thiết bị PCCC được trang bị. 

3. Tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi trụ sở đơn vi, trong 
đó tập trung kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thông PCCC; các điều kiện về 
giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy; công tác bảo dưỡng, bảo trì 
thiết bị, máy móc; tình trạng hoạt động của hệ thống điện và thiết bị điện. 

4. Tổ chức sắp xếp vật dụng, hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, dung 
môi, hóa chất... phải đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC; việc sử dụng các thiết 
bị sinh lửa, sinh nhiệt phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC. 

5. Rà soát, kiện toàn lực lượng PCCC tại đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho lực lượng này; xây dựng phương án chữa cháy trong đó tập trung vào 
những tình huống cháy do sự cố điện, do đốt phá hoại; chủ động đề xuất với lực 
lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) tổ chức thực tập phương án 
chữa cháy để nâng cao khả năng chủ động xử lý những sự cố cháy, nổ xảy ra tại 
trụ sở đơn vị. 



6. Khi xảy ra cháy báo ngay về lực lượng Cảnh sát PCCC qua số máy 114 
và tổ chức huy động lực lượng, phương tiện để chữa cháy; duy trì công tác báo 
cáo định kỳ về PCCC cho phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lạng 
Sơn. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc những 
nội dung trên. Trong thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị 
trực tiếp liên hệ với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (qua Đội hướng dẫn, kiểm 
tra an toàn PCCC, số điện thoại: 069.2569.232) để được hướng dẫn, giải quyết./. 
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