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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn  

                                 

Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ 

nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự 

trên địa bàn và trong xã hội. Nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 

(PCCC) tại trụ sở các cơ quan đơn vị trực thuộc, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn 

yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 

1. Quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về 

ý thức, trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác PCCC; chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật về công tác PCCC. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh 

sát PCCC ở địa phương để tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến 

công tác PCCC của đơn vị. 

2. Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị của hệ thống PCCC, đảm bảo 

các thiết bị, vật tư, hệ thống luôn hoạt động tốt, việc chấp hành nội quy, quy 

định về công tác PCCC đối với tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị. 

3. Đối với các đơn vị làm việc trong trụ sở Tổng cục: 

- Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt tới từng cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động việc nghiêm cấm các hành vi: chèn, chặn hoặc 

không đóng cửa khi đi qua cửa thoát hiểm (việc này làm mất tác dụng của cửa 

thoát hiểm). 

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh 

lửa, sinh nhiệt đảm bảo an toàn, đúng quy định; nghiêm cấm việc hút thuốc lá, 

vứt tàn thuốc không đúng nơi quy định và sử dụng các thiết bị đun nấu thức ăn 

trong tòa nhà; tắt hết các thiết bị điện khi không sử dụng và trước khi ra về. 

- Trường hợp khi phát hiện những hiện tượng gây mất an toàn PCCC, 

tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đề nghị phản ánh kịp thời về Tổ Quản lý kỹ thuật trụ 

sở Tổng cục (qua số điện thoại Hotline 0376.330.466) để được xử lý. 

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn 

trương thực hiện các nội dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổng cục trưởng (để báo cáo); 

- Các Phó Tổng cục trưởng; 

- Các đơn vị làm việc trong trụ sở Tổng cục (để p/h); 

- Lưu: VT, VP(HC). V26. 
     
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đặng Thanh Mai 
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