
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 26 tháng 9 năm 2022 
   

V/v tuyên truyền Ngày toàn dân phòng cháy  

và chữa cháy (04/10) 

  

 

 

   

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 6494/KH-UBND ngày 15/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy 

và chữa cháy (PCCC) 04/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày toàn dân PCCC 04/10/2022; về vai 

trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, nhất là 

các biện pháp thoát nạn để các cơ quan, tổ chức và người dân biết, chủ động, tự 

giác thực hiện; vận động các cơ quan, tổ chức, người dân ký cam kết đảm bảo an 

toàn PCCC tại các đơn vị, cơ sở trọng điểm về PCCC. 

- Thông tin về những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, các điển hình tiên 

tiến, gương người tốt việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác PCCC và CNCH; đồng thời, thông tin về các hành vi thiếu trách nhiệm, 

các vi phạm nghiêm trọng về PCCC để giáo dục, phòng ngừa chung. 

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

tại Công văn số 1281/STTTT-TTBCXB ngày 18/5/2022 về việc tuyên truyền 

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Đưa tin, bài phản ánh các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC; 

công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC, diễn tập các phương án chữa cháy, 

CNCH; công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 

PCCC tại địa phương và trên địa bàn tỉnh. 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 4/10. 

- Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

- Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ 

của mỗi công dân. 

- Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. 
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- Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 

- Mỗi người dân cần tích cực chủ động học tập, tìm hiểu để nắm 

vững pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy 

là góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

- Chuẩn bị tốt lực lượng và phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

tại chỗ là thiết thực bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình. 

- Quản lý, sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ 

cháy để loại trừ nguy cơ cháy, nổ. 

- Cháy, nổ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu nếu chúng ta 

chủ quan, lơ là. 

- Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun 

nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. 

- Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mọi nhà. 

- Hãy dành 30 giây để quan sát lối và đường thoát nạn nơi bạn đến. 

- Khi phát hiện cháy, nổ hoặc cần cứu nạn, cứu hộ hãy gọi số máy 

114. 

3. 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 (H, 02). 

 

 

 

 

 

 

 Phạm Duy Lộc 
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