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Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 

 

Thực hiện Công văn số 4662/UBND ngày 19/07/2017 của UBND thành 

phố V/v tăng cường hoạt động, chỉ đạo trong công tác phòng cháy, chữa cháy và 

cứu hộ, cứu nạn và Kế hoạch số 6313/KH-UBND ngày 18/9/2017 của UBND 

thành phố V/v tổ chức Lễ mít tinh, điều hành hưởng ứng 16 năm Ngày toàn dân 

phòng cháy, chữa cháy;  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã hướng dẫn và tổ chức kiểm tra 

thực tế tại các xã, phường, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thông 

tin, tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Nha 

Trang như sau: 

1. Tình hình triển khai 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành văn bản hướng dẫn UBND các 

xã, phường thực hiện công tác tuyên truyền như sau: Văn bản số 905/VHTT-

TTCS ngày 21/9/2017 V/v hướng dẫn tuyên truyền hưởng ứng 16 năm Ngày 

toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2017) và Hội thao chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017 và văn bản số 954/VHTT-TTCS ngày 

29/9/2017 V/v lịch kiểm tra công tác tuyên truyền Ngày toàn dân phòng cháy, 

chữa cháy trên hệ thống Đài Truyền thanh sở và tuyên truyền trực quan về công 

tác phòng cháy, chữa cháy. 

2. Kết quả thực hiện 

UBND các xã, phường đã tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên 

truyền phòng cháy, chữa cháy tại địa phương trong đợt kiểm tra ngày 

02/10/2017 như sau: 

 

STT TÊN XÃ, 

 PHƯỜNG 

Tuyên truyền cổ động 

trực quan/ câu 

Trên Đài Truyền thanh/ 

lượt ngày 02/10/2017 

1 Vĩnh Phương 04 1 

2 Vĩnh Trung 06 1 

3 Vĩnh Thạnh 05 Không có cán bộ phụ trách 

4 Vĩnh Thái 05 1 

5 Vĩnh Hiệp 06 1 

6 Vĩnh Ngọc 04 1 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 974/VHTT-TTCS Nha Trang, ngày 04  tháng 10  năm 2017 

V/v báo cáo kết quả thực hiện                

công tác tuyên truyền phòng cháy,  

chữa cháy trên địa bàn thành phố 
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7 Vĩnh Lương 05 1 

8 Phước Đồng Không thực hiện 1 

9 Vĩnh Phước 10 1 

10 Vĩnh Thọ 07 1 

11 Vĩnh Hòa 06 Không hoạt động, Đài 

Truyền thanh bị hư 

12 Xương Huân 05 1 

13 Vĩnh Nguyên 10 1 

14 Vĩnh Trường 06 1 

15 Phương Sơn 06 1 

16 Phương Sài 05 1 

17 Phước Tân 05 1 

18 Phước Tiến 05 1 

19 Phước Hòa 05 1 

20 Phước Hải 06 1 

21 Phước Long 05 1 

22 Vĩnh Hải 05 1 

23 Ngọc Hiệp 05 Không thực hiện 

24 Tân Lập 05 1 

25 Lộc Thọ 05 1 

26 Vạn Thắng 05 1 

27 Vạn Thạnh 05 1 

28 Trung tâm Văn hóa và 

Thể thao thành phố 

50  

Tổng cộng 196 câu 25 lượt 

 

3. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm: Hầu hết UBND các xã, phường đã chỉ đạo triển khai thực 

hiện khá tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy 

tại cơ sở theo chỉ đạo của UBND thành phố. 

b) Hạn chế:  
- Xã Phước Đồng không tổ chức triển khai thực hiện thông tin, tuyên 

truyền về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, Đài Truyền thanh phường Vĩnh Hòa 

bị hư vẫn chưa được sửa chữa nên không tổ chức tuyên truyền, Đài Truyền 

thanh  xã Vĩnh Thạnh không tuyên truyền vì lý do không có cán bộ phụ trách. 

- Một số xã, phường ít quan tâm chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống Đài 

Truyền thanh cơ sở như Đài Truyền thanh phường Ngọc Hiệp không thực hiện. 

4. Kiến nghị: 

Đề nghị UBND thành phố ban hành văn bản yêu cầu UBND xã Phước 

Đồng, Vĩnh Thạnh, phường Ngọc Hiệp rút kinh nghiệm trong công tác tuyên 

truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2017. 
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Trên đây là báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện tuyên truyền về 

phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Nha Trang của Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên ( VBĐT) (b/c); 

- Phòng Cảnh sát PC và CC số 1 (b/c); 

- UBND các xã, phường ( VBĐT); 

- Đ/c Hiền Phó CVP HĐND và UBND TP; 

-Trang Thông tin điện tử (Bảo); 

- Trưởng phòng; 02 Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy; Trâm (08 bản) 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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