
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:      /STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 21 tháng 01 năm 2020 
   

V/v tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy  

và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 

  

 

 

 

  Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 08/01/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh triển khai công 

tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020, Sở Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung các quy định về công tác PCCC và 

CNCH: Luật PCCC; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính 

phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC; Nghị định số 

30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng 

phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư; Nghị 

quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2001 (ngày 

Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực). Xem nội dung 

các văn bản tại địa chỉ: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=80179; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-83-2017-

ND-CP-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chua-chay-355659.aspx; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=188976; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Chi-thi-32-CT-TTg-

2018-tang-cuong-cong-tac-phong-chua-chay-tai-khu-dan-cu-401741.aspx; 

http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/DSVBDiaPhuongHDND.aspx. 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác 

PCCC và CNCH trong giai đoạn hiện nay; tình hình cháy, nổ xảy ra ở địa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-83-2017-ND-CP-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chua-chay-355659.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-83-2017-ND-CP-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chua-chay-355659.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Chi-thi-32-CT-TTg-2018-tang-cuong-cong-tac-phong-chua-chay-tai-khu-dan-cu-401741.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Chi-thi-32-CT-TTg-2018-tang-cuong-cong-tac-phong-chua-chay-tai-khu-dan-cu-401741.aspx
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phương, nguyên nhân, thiệt hại, hậu quả của cháy, nổ ảnh hưởng đến an sinh xã 

hội và phát triển kinh tế - xã hội để làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đối với công 

tác PCCC và CNCH.  

- Tuyên truyền vận động các cơ quan, tổ chức, người dân tích cực tham 

gia xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị an toàn về PCCC; sẵn sàng phối hợp 

với các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách khi xảy ra cháy, nổ. 

- Biểu dương gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong 

phong trào toàn dân PCCC và CNCH. Công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, 

các vi phạm nghiêm trọng về cháy, nổ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh. 

- Đưa tin phản ánh về công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện an toàn về 

PCCC, điều kiện thoát nạn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà hàng, 

xăng dầu - gas, khách sạn, nhà cao tầng, khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, 

khu công nghiệp…, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các lễ hội đầu 

năm, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh; công tác diễn tập chữa 

cháy, CNCH, công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân phòng, 

lực lượng PCCC cơ sở và các điều kiện phục vụ công tác PCCC và CNCH tại 

chỗ; các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC (04/10/2020) tại địa 

phương và trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Công an tỉnh (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 
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