
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 12 tháng 12 năm 2016

V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Công điện
 số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng

Chính phủ về việc tăng cường công tác
 phòng cháy, chữa cháy

Kính gửi: Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 9612/KH-UBND ngày 28/11/2016 của UBND
tỉnh về thực hiện Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, Sở Thông tin và
Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, kiến

thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như: Luật Phòng cháy, chữa
cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Chỉ
thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết
định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách,
trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… Xem nội
dung chi tiết các văn bản tại địa chỉ:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?c
lass_id=1&mode=detail&document_id=80179;

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?c
lass_id=1&mode=detail&document_id=171412;

http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/van-kien-bo-chinh-
tri-ban-bi-thu/chi-thi/doc-1925201511382046.html;

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?c
lass_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=181531;

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cla
ss_id=2&_page=171&mode=detail&document_id=96525.
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- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kỹ năng về phòng cháy,
chữa cháy, nhất là các biện pháp thoát nạn, cứu người để các cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp và người dân biết, chủ động, tự giác thực hiện.

- Đưa tin phản ánh về công tác thanh tra, kiểm tra các điều kiện an toàn về
phòng cháy, chữa cháy, điều kiện thoát nạn theo quy định của Luật Phòng cháy,
chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy, chữa cháy và
các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
tại địa phương; các hành vi vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của
các tổ chức, cơ quan, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo
dục, phòng ngừa chung.

- Tiếp tục tuyên truyền theo hướng dẫn của Sở tại Công văn số
1138/STTTT-BCXB ngày 23/8/2016 về việc tăng cường tuyên truyền công tác
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Tổ chức thực hiện
Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức

tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VB điện tử);
- UBND tỉnh (VB điện tử để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Cảnh sát PCCC tỉnh (để biết);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP
(VB điện tử);
- Cổng TTĐT tỉnh (VB điện tử);
- Lưu: VT, TTBCXB.
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