
 

UBND TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SLĐTBXH-VP 
 

V/v triển khai ứng dụng chuyển đổi số 

trong công tác phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ 
 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 12 năm 2021  

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Trưởng phòng cơ quan Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Ngày 13/12/2021, Công an tỉnh có Công văn số 3324/CAT-PC07 về việc 

triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Trưởng 

phòng cơ quan Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai, quán triệt, phổ 

biến nội dung Công văn số 3324/CAT-PC07 của Công an tỉnh tỉnh đến CCVC và 

người lao động biết để thực hiện; Đồng thời triển khai tổ chức thực hiện tốt công 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của Luật và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, công khai tài liệu hướng dẫn APP-114 đến CCVC 

và người lao động thông qua các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, 

các cuộc họp giao ban, tại địa điển niêm yết và trên Trang thông tin điện tử của 

đơn vị; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Sở (qua Văn phòng Sở) khi có 

yêu cầu.  

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra việc triển khai, thực hiện của các 

phòng, đơn vị. Định kỳ tham mưu Sở tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về 

Công an tỉnh khi có yêu cầu.  

 Đề nghị Trưởng phòng cơ quan Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển 

khai thực hiện./. 

(Công văn số 3324/CAT-PC07 ngày 13/12/2021 của Công an tỉnh tỉnh và 

Tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ 

http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn) 
 

 Nơi nhận:  

- Như trên (t/h); 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chuyên viên CNTT Sở (đăng Wesbsite Sở); 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Khánh 

 

http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn/
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