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Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 
 
 

 

Thực hiện Công văn số 587 -CV/BTGTU, ngày 22/7/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 

14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, 

ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của 

Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng 

cháy, chữa cháy”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc 

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

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện căn cứ chức năng, 

nhiêṃ vu ̣triển khai thực hiện công tác tuyên truyền như sau:   

1. Định hướng, nội dung tuyên truyền 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt các hoạt động 

tuyên truyền nội dung Kết luận số 02-KL/TW phù hợp với tình hình thực tế, với 

đối tượng, lĩnh vực, địa bàn để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận 

thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, hậu quả của cháy, 

nổ, từ đó tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa 

cháy và tham gia cứu nạn, cứu hộ. Lồng ghép công tác phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, với 

phương châm bốn tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại 

chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng 

cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành. Xây dựng và nhân rộng các điển hình 

tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; kịp thời động viên, 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời nghiêm khắc phê bình các cá nhân, đơn vị 

chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ.  

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên 

internet, mạng xã hội; tuyên truyền cổ động trực quan (băng zôn, pa nô, áp phích, 

bảng điện tử...) về công tác phòng cháy, chữa cháy và tham gia cứu nạn, cứu hộ. 

Kịp thời phát hiện, đấu tranh với những hành vi vi phạm các quy định của pháp 

luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô 
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cảm đối với phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; những hành vi tung tin 

không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. 

2. Hình thức tuyên truyền 

Tùy thuộc vào diễn biến bệnh Covid - 19 và điều kiện tình hình thực tế của 

cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai công tác tuyên truyền về công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bằng các hình thức phù hợp như:  

- Biên tập, in ấn tài liệu tuyên truyền cung cấp cho cơ sở; xây dựng tin, bài 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử 

của địa phương, đơn vị…    

- Tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố: Trọng tâm là tuyên 

truyền trên băng zôn, pano, áp phích, bảng điện tử… tại các trung tâm các huyện, 

thành phố, khu vực cửa khẩu, biên giới. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động bằng xe loa đường phố, nơi 

tập trung đông dân, truyền truyền trước các buổi chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, 

giao lưu thể thao; lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chung tại nhà văn hóa 

các thôn, khối phố…nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối 

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

Nhâṇ đươc̣ công văn này, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn 

hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông các huyện, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền đạt 

hiệu quả./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Ban TG Tỉnh ủy LS; B/c  

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Hòa 
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