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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và 

 cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2751/KH-UBND ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và 

cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua công tác tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý 

thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh 

về công tác PCCC và CNCH. 

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, có 

trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các địa bàn trọng điểm có tính chất nguy 

hiểm cháy nổ cao, các khu dân cư, nơi tập trung đông người, khu vực, địa bàn 

nông thôn, các khu, cụm công nghiệp nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của 

đông đảo các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC và CNCH. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác 

PCCC và CNCH: Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Chỉ thị số 47-

CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác PCCC; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn 

thiện, nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; 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; Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 

11/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác PCCC và CNCH” và các văn bản liên quan đến công tác PCCC và 

CNCH. 
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2. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng 

cháy, chữa cháy; cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy, nổ; kỹ năng thoát hiểm, thoát 

nạn, xử lý các tình huống khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, nhất là tại khu 

chung cư, nhà cao tầng để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người 

dân về PCCC và CNCH đối với nhà cao tầng. 

3. Tuyên truyền kết quả công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức 

năng về xử lý vi phạm quy định về PCCC và CNCH. 

4.  Tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về 

PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh; phản ánh kết quả thực hiện công tác PCCC và 

CNCH tại các đơn vị, cơ sở trong quá trình kiểm tra, thông tin công khai các vi 

phạm của các cơ sở, nhất là cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, bị dừng 

hoạt động. 

5. Tuyên truyền, biểu dương các mô hình an toàn về PCCC tại các địa bàn, 

cơ sở đáp ứng yêu cầu trong công tác PCCC và CNCH. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh để tham mưu tuyên 

truyền về công tác PCCC và CNCH. 

- Tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền 

về công tác PCCC và CNCH cho các cơ quan báo chí của tỉnh.  

- Tham mưu phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung 

tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tiếp sóng, phát sóng chương trình 

tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam về công tác PCCC và 

CNCH. Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo đài truyền thanh cấp xã 

tiếp âm đầy đủ các chương trình tuyên truyền về PCCC và CNCH  của Đài Phát 

thanh và Truyền hình Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp 

huyện. 

- Tham mưu tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH trên Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh Hà Nam. 

- Tham mưu cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, 

tổ chức xuất bản tài liệu tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH theo quy định. 

b) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

Thu thập, cập nhật thông tin tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH trên 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. 
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2. Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh 

- Tăng cường tuyên truyền về các nội dung tại Mục II của Kế hoạch. 

- Căn cứ đặc trưng của từng loại hình báo chí triển khai tuyên truyền bằng 

nhiều hình thức khác nhau và phù hợp. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác PCCC và CNCH 

trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tiếp sóng, 

phát sóng chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, 

xây dựng các chương trình tuyên truyền về PCCC và CNCH trên phương tiện 

thông tin đại chúng địa phương. 

- Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã 

tiếp âm đầy đủ các chương trình tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH của 

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao cấp huyện./. 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Hà Nam, Đài PT&TH Hà Nam; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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