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Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục 

hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy. Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trên hệ 

thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các 

phương tiện truyền thông khác của địa phương một số nội dung cụ thể như sau:   

- Tuyên truyền Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa 

đổi, bổ sung một sổ điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; 

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tệ 

nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định 

số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu 

nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; kỹ năng về phòng cháy, chữa 

cháy; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về 

tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật 

về phòng cháy và chữa cháy, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 

11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính 

sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật phòng cháy và chữa cháy. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xã hội hóa 

công tác phòng cháy, chữa cháy; có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân tham gia xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, 

nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng cháy 

và chữa cháy về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

- Tuyên truyền kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy 

nổ, tai nạn, sự cố xảy ra nhất là tại khu dân cư, chung cư. Tổ chức tốt lực lượng, 

phương tiện thường trực để xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn, không 

để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng nhất là thiệt hại về người. 
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- Thông tin, phản ánh việc tham gia ký kết thực hiện tốt các quy định của 

Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy của cán bộ, công chức, viên chức 

và nhân dân xem đây là trách nhiệm và việc làm thường xuyên. 

- Tuyên truyền về  các biện pháp quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất 

cháy; khuyến cáo, hướng dẫn cơ sở, người dân các biện pháp đảm bảo an toàn 

phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, gas, thắp hương thờ cúng và các biện 

pháp thoát nạn, cứu người, cứu tài sản khi có tình huống cháy, nổ xảy ra; khuyến 

cáo các  biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại khu dân cư, chung cư, nhà nhiều 

tầng, chợ và trung tâm thương mại, đồng thời phê phán đối với các trường hợp 

vi phạm.  

- Kịp thời phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt, gương điển 

hình tiên tiến của người dân trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, 

chữa cháy và hoạt động của cán bộ, chiến sỹ trong công tác chữa cháy và cứu hộ 

cứu nạn;  

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, KMT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

  Hoàng Minh Phương 
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