
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 19 tháng 9 năm 2022 
  

V/v tuyên truyền thực hiện Công điện số  

683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của  

Thủ tướng Chính phủ 

 

 

 

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 Công văn số 8328/UBND-NC ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

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

thị xã, thành phố hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn:  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung các quy định về phòng 

cháy, chữa cháy (PCCC): Luật PCCC; 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; 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 683/CĐ-

TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy tại số 231 phố Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND 

ngày 09/7/2019 của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo 

yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được đưa vào sử dụng trước ngày 

04/10/2001 (ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực); Quyết định số 

1027/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời 

về hướng dẫn một số điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở, hộ gia 

đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Xem nội dung chi 

tiết các văn bản tại địa chỉ: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-phong-chay-

chua-chay-sua-doi-2013-215841.aspx; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-

136-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Phong-chay-va-chua-chay-458292.aspx; 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-

dang/chi-thi-so-47-cttw-ngay-2562015-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-

dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-phong-chay-chua-170; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-phong-chay-chua-chay-sua-doi-2013-215841.aspx
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https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-chi-dao-

dieu-hanh/chi-thi-so-32ct-ttg-ngay-05122018-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tang-

cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-tai-khu-dan-cu-4959; 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206280; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-04-2019-

NQ-HDND-xu-ly-co-so-khong-dam-bao-ve-phong-chay-va-chua-chay-Khanh-

Hoa-420681.aspx; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-

1027-QD-UBND-2022-dieu-kien-an-toan-phong-chay-nha-o-ho-gia-dinh-

Khanh-Hoa-513355.aspx. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kỹ 

năng, pháp luật về PCCC, đặc biệt là các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu 

người để các tổ chức, cá nhân biết, tự giác thực hiện; 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 theo quy định và trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân trong công 

tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng phối hợp với các lực lượng ứng phó, xử 

lý các tình huống cấp bách khi xảy ra cháy, nổ; lắp đặt các trang thiết bị, hệ 

thống cảnh báo cháy nhanh theo quy định của pháp luật.  

- Thông tin về mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC theo phương thức tự 

trang bị chuông báo cháy, phương tiện, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ; 

những tấm gương hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát 

PCCC. 

- Tiếp tục tuyên truyền theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông 

tại Công văn số 346/STTTT-TTBCXB ngày 10/02/2022 về việc tuyên truyền 

công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ năm 2022; Công văn số 1181/STTTT-

TTBCXB ngày 26/5/2022 về việc tăng cường tuyên truyền công tác PCCC. 

- Đưa tin, bài phản ánh công tác kiểm tra, rà soát, đình chỉ hoạt động đối 

với cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC theo quy định tại địa phương và trên địa 

bàn tỉnh. 

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 (H, 02). 

  

 

 

 

 

 

  Phạm Duy Lộc 
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