
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SVHTTDL-QLVH&GĐ 
V/v tăng cường tuyên truyền công tác  

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

mùa hanh khô năm 2022 - 2023 

Lai Châu, ngày      tháng 12 năm 2022 

 
Kính gửi:  

 - Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

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

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

  các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4502/UBND-TH ngày 01/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ mùa hanh khô năm 2022 - 2023. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền, trọng tâm vào một số nội dung sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chương trình, kết luận, 

kế hoạch chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Ban 

Bí thư, Tỉnh ủy, UBND tỉnh như: Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 

25/6/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế 

hoạch số 37-KH/TU ngày 30/6/2021 của Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Kết 

luận số 02-KL/TW; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV và 

Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

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 PCCC; Kế hoạch 

số 1303/KH-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện 

Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 

số 12/CT-UBND, ngày 30/9/2022 về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ 

rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa hanh khô 2022-2023; Kế hoạch số 

400/KH-UBND ngày 26/10/2022 về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 

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

lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. 
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Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, kiến thức về PCCC, kỹ năng 

thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Chủ động tự kiểm tra công tác PCCC và khắc phục 

những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị mình; Làm tốt 

công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC; thành lập và duy 

trì hoạt động đội dân phòng và đội PCCC cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Hình thức tuyên truyền 

Các phòng, đơn vị sự nghiệp; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố chủ động nghiên cứu, tham 

mưu, phối hợp lựa chọn hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của 

cơ quan, đơn vị, địa phương, từng vùng đồng bào dân tộc; chú trọng tuyên truyền 

trực quan, băng zôn, khẩu hiệu, thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao, hoạt 

động văn hoá, văn nghệ, thể thao,… hướng về cơ sở. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- Trang Thông tin điện tử SVHTTDL; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Trần Mạnh Hùng 
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