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V/v tăng cường công tác 
phòng cháy, chữa cháy 

 

 
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
 

Thực hiện Công văn số 467/UBND-NC ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy. Sở Y tế đề 
nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 
25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác phòng cháy, chữa cháy; Luật Phòng cháy, chữa cháy;  

2. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước 
về phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với các đơn vị có nguy hiểm về cháy, nổ;  

3. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Sở Y tế về công 
tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị do mình quản lý; tổ chức thực hiện, kiểm tra 
giám sát việc duy trì các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy 
ra;  

4. Thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của đội phòng cháy, chữa cháy 
cơ sở; bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác 
phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Chủ động phối hợp với 
Công an tỉnh tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho các Đội Phòng cháy, 
chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của các cơ quan, đơn vị. 

Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 
hiện./. 

(Gửi kèm công văn này Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí 
thư Trung ương trên eOffice) 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, VP(BTM). 
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