
     UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                Số: 769/VHTT-TTCS         Nha Trang, ngày 12  tháng 6  năm 2019 

 
V/v tổ chức tuyên truyền lưu động 

bằng xe về Luật Phòng cháy và Chữa cháy 

năm 2001 

 

         

                           Kính gửi:  

                                          - Trung tâm Văn hóa - Thông tin và  Thể thao thành phố; 

                                          - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 4594/UBND-CA  ngày 10/6/2019 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy về 

tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền lưu động bằng 

xe về Luật Phòng cháy và Chữa cháy năm 2001 trên địa bàn thành phố như sau: 

1. Thống nhất thời gian tuyên truyền lưu động bằng xe về Luật Phòng cháy 

và Chữa cháy năm 2001 trên địa bàn thành phố và xã, phường từ ngày 27/6/2019 

đến ngày 28/6/2019. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố chịu trách nhiệm 

tuyên truyền lưu động bằng xe tại các tuyến đường có nhiều Chung cư, căn hộ cho 

thuê, khách sạn, chợ. 

3. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền lưu động 

bằng xe về Luật Phòng cháy và Chữa cháy năm 2001 trên địa bàn xã, phường 

mình, tập trung tại các khu đông dân cư nhất là các khu nhà trọ cho thuê, chợ…. 

4. Trang trí xe và khẩu hiểu tuyên truyền 

a) Xe tuyên truyền  

- Chủng loại xe cổ động: xe Đa-su. 

- Trang trí: gọn, đẹp, mới và trang nghiêm. 

Cụ thể: + Tên đơn vị: dán ở kính bên trái xe; 

    +  Khẩu hiệu: pa nô nền xanh, chữ trắng (treo đúng kích thùng xe), 

cờ phướn trang trí. 

b) Khẩu hiệu 

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

- Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của mỗi công dân 
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5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố và UBND các xã, 

phường truy cập vào địa chỉ http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-

thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen của Trang thông tin điện tử Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố để tải file tuyên truyền về Luật Phòng cháy và Chữa cháy năm 

2001. 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố và UBND 

các xã, phường thực hiện nội dung theo Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Công an thành phố ( b/c); 

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ( Trang); 

- Trang thông tin điện tử ( Bình ) 

- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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