
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v chỉ đạo thông tin, tuyên truyền tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày 

toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày        tháng       năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 2693/UBND-NC ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa 

cháy”, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

thực hiện một số nội dung sau:  

1. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình 

cấp huyện 

- Tuyên truyền trực quan hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 

năm 2020 ở những nơi công cộng và cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (Có 

nội dung khẩu hiệu kèm theo). 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy, trong đó tập trung vào Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-

CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, 

chữa cháy… nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy cho các 

tầng lớp nhân dân. 

- Tăng thời lượng, ưu tiên khung giờ phát sóng tuyên truyền về hoạt động 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

- Tuyên truyền kỹ năng thoát nạn, sử dụng các thiết bị, phương tiện chữa cháy 

ban đầu; các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong phong trào 

toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy. 

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

tiếp, phát sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung trên của Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài TT-TH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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