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HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền trực quan hưởng ứng 17 năm Ngày toàn dân phòng cháy, 

chữa cháy ( 4/10/2001- 4/10/2018) trên địa bàn thành phố 

 

Kính gửi: 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao TP; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 5896/KH-UBND ngày 22/8/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc Tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng 17 năm 

Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 – 4/10/2018),  

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền trực quan 

hưởng ứng 17 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố 

như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về Luật  

Phòng cháy chữa cháy (PCCC); Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều về Luật PCC 

đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 6 thông quan ngày 22 tháng 11 năm 2013. 

- Tuyên truyền về các kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, 

nâng cao nhận thức của nhân dân toàn thành phố về ý thức chấp hành nghiêm 

chỉnh các quy định về phòng cháy chữa cháy; chủ động phòng ngừa và kịp thời 

ứng phó xử lý các tình huống, không để xảy ra cháy lớn tránh gây hậu quả 

nghiêm trọng góp phần đảm bảo an ninh trật tự thành phố. 

- Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc tổ chức Lễ mít tinh, 

diễu hành hưởng ứng 17 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 

– 4/10/2018). 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

- Tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động, tuyên truyền trực quan bằng 

băng rôn, khẩu hiệu, pano tại cơ quan UBND, các tuyến đường do địa phương 

quản lý và nơi công cộng, đông dân cư, những nơi có nguy cơ cháy lớn gây thiệt 

hại nghiêm trọng, các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. 

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở xã, phường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố 

 - Tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động 05 buổi trên các tuyến đường 

của thành phố. 
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- Thực hiện 60 băng – rôn dọc tuyên truyền trực quan về công tác phòng 

cháy chữa cháy tại các tuyến đường trung tâm thành phố. 

2. UBND các xã, phường 

Chỉ đạo công chức Văn hóa- Xã hội và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cơ 

sở thực hiện nghiêm túc nội dung tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, tuyên 

truyền bằng xe lưu động và trên hện thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

a) Về tuyên truyền trực quan: Thực hiện từ 05 đến 10 băng-rôn dọc 

tuyên truyền về công tác PCCC tại các tuyến đường trung tâmtrên địa bàn xã, 

phường, khu đông dân cư, chợ với chất liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng 

(0.8x2m). 

b) Về tuyên truyền lưu động bằng xe: Thực hiện tuyên truyền lưu động 

bằng xe 02 buổi tại địa bàn khu dân cư. Thống nhất ra quân vào lúc 07 giờ 30 

ngày 03 tháng 10 năm 2018. 

c) Về tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở: Cán bộ phụ 

trách Đài truyền thanh truy cập vào Trang Thông tin điện tử của Phòng Văn hóa 

và Thông tin, tại mục Đài Truyền thanh http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-

Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen-ve-Luat-Phong-chay-chua-chay để tải file 

về tuyên truyền. 

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

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

           2. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và quyền lợi thiết thân của 

mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. 

           3. Nhiệt liệt hưởng ứng "Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy" - 4/10. 

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

           5. Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa 

vụ của mỗi công dân. 

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Thống nhất thời gian thực hiện tuyên truyền trực quan bằng hình thức 

treo băng- rôn, khẩu hiệu từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018. 

2. Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở từ ngày 01/10/2018 

đến ngày 05/10/2018. 

3. Tuyên truyền bằng xe lưu động từ ngày 03/10/2018 đến ngày 

04/10/2018. Riêng Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố thực hiện từ ngày 

01/10/2018 đến ngày 05/10/2018. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố và UBND các xã, phường lập 

dự toán kinh phí tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy gửi Phòng Tài 

chính – Kế hoạch thành phố phê duyệt, cấp bổ sung để triền khai thực hiện. 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen-ve-Luat-Phong-chay-chua-chay
http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen-ve-Luat-Phong-chay-chua-chay
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Đề nghị lãnh đạo Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố và UBND các 

xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả 

thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 07/10/2018 để tổng hợp 

báo cáo cho UBND thành phố./ 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT);  

- UBND.TP (VBĐT) (b/c); 

- Phòng Cảnh sát PCCC số 01 (b/c); 

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng;   

- Trang thông tin điện tử;            

- Lưu: VT, Vy, Trâm.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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