
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /STNMT-VP 

V/v tăng cường công tác                  

phòng cháy, chữa cháy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày      tháng 4 năm 2019 

 

            Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

 

Thực hiện Văn bản số 1336/UBND-TH ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện giám sát kiến nghị sau giám sát của Đoàn Đại 

biểu quốc hội tỉnh Bắc Kạn, 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu trưởng các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp 

luật của nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) 

đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành pháp luật về 

PCCC. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tăng số lượng 

các tin, bài phóng sự về PCCC trên trang thông tin điện tử của Sở. 

3. Văn phòng Sở, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát 

PCCC trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, nhất là 

phối hợp trong công tác phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về PCCC, đầu tư 

trang thiết bị, đồ dùng phục vụ hoạt động PCCC…góp phần nâng cao hiệu quả, 

quản lý nhà nước về PCCC, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 

trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; Thực hiện 

đăng ký, xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân phòng 

cháy và chữa cháy” năm 2019 gửi Công an tỉnh trước ngày 30/5/2019 theo hướng 

dẫn của Công an tỉnh tại Văn bản số 648/HD-CAT-PC07 ngày 20/3/2019 về việc 

hướng dẫn đăng ký, xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn 

dân phòng cháy và chữa cháy” năm 2019. 

Với nội dung trên, đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh Văn Phòng; 

- Lưu: VT, HH(02b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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