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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 Số:        /SGDĐT-KHTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

                Ninh Thuận, ngày         tháng 3 năm 2023 

V/v thực hiện rà soát, đề 

xuất nhu cầu trang bị hệ 

thống phòng cháy chữa cháy. 

 

 

             

         Kính gửi: Các đơn vị công lập trực thuộc Sở. 

  

Vừa qua có một đơn vị có văn bản gửi về Sở đề nghị trang bị hệ thống 

trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, để có cơ sở tổng hợp toàn 

ngành trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung kinh phí; Sở Giáo dục và 

Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai những nội dung sau: 

- Rà soát kỹ hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đơn vị, nếu chưa đạt yêu 

cầu thì có Tờ trình làm rõ thực trạng, sự cần thiết đầu tư và kiến nghị đề xuất. 

Gửi kèm theo biên bản kiểm tra của cơ quan công an PCCC hoặc của đơn vị tư 

vấn (nếu có). 

- Lập bảng nhu cầu kinh phí đính kèm Tờ trình (Biểu mẫu đính kèm).  

Trong quá trình triển khai nếu có điểm nào chưa rõ, các đơn vị có thể liên 

hệ với Ông Bùi Tất Tố, Trưởng phòng KHTC Sở GDĐT, điện thoại 

0945473899;  Bà Lê Thị Mai Hương, Kế toán trưởng, điện thoại 0973964312, 

để được hướng dẫn bổ sung. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị lưu ý thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.KHTC (BTT, LTMH).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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