
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:               /SYT-NV Hưng Yên, ngày        tháng       năm 2022 
V/v tiếp tục thực hiện các giải 

pháp đảm bảo giao thông, nguồn 

nước phục vụ cho công tác PCCC 

 

 

 Kính gửi: Các đơn vị Y tế trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 2220/UBND-NC ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo giao thông, nguồn 

nước phục vụ cho công tác PCCC. Để đảm bảo điều kiện giao thông, nguồn nước 

phục vụ cho công tác PCCC, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị theo chức năng, nhiệm 

vụ tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của 

Đảng, Chính phủ, các quy định của Pháp luật, Bộ Công an và các văn bản chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là: Kế hoạch số 

31-KH/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 

17/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 

1184/UBND-NC ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh ngày 12/01/2021, Công văn số 

1184/UBND-NC ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện 

Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ,… 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến 

thức về PCCC nói chung và việc đảm bảo điều kiện giao thông, nguồn nước phục 

vụ chữa cháy nói riêng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức tự giác tham gia công tác PCCC, tự cải tạo 

các đoạn đường, ngõ phố, phá dỡ các rào cản, trụ bê tông để phục vụ xe chữa cháy 

hoạt động. 

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Công văn số 1605/UBND-NC 

ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh về việc lập quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Tự kiểm tra; tham gia thanh tra, kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng về 

giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy khi được yêu cầu. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Để BC); 

- Lãnh đạo SYT; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh 
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