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Kính gửi:  

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, 

Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện 

tử Vĩnh Phúc;  

- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử; 

- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

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

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

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông tại 

Văn bản số 144/TTCS-TQ ngày 04/4/2022 về việc tuyên truyền phòng cháy, chữa 

cháy trên hệ thống thông tin cơ sở; Văn bản số 229/TTCS-TQ ngày 08/4/2022 về 

việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy; mua bán, tàng trữ, vận chuyển vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Văn bản số 242/TTCS-TQ ngày 14/4/2022 về việc 

tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 trên hệ thống thông 

tin cơ sở; Văn bản số 74/TB-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh, Sở Thông tin 

và Truyền thông đề nghị các đơn vị tập trung một số nội dung trọng tâm sau: 

1.  Đối với các cơ quan tuyên truyền 

Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát sóng 

phù hợp, tập trung thông tin tuyên truyền:  

a) Đối với tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, tập trung thông tin về: 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của 

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

cháy, chữa cháy; 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 và chữa 

cháy; Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng 

dẫn của Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  
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Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 22/CT-CTUBND ngày 

24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh “Về nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc"; Văn bản số 

11671/UBND-NC1 ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác 

PCCC và CNCH; phòng, chống cháy, nổ", Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/01/2022 

của Tỉnh ủy “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiệm vụ giữ gìn, bảo đảm 

an ninh, trật tự năm 2022 trên địa bàn tỉnh"; Chỉ thị số 21/CT-CTUBND ngày 

24/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh “Về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật 

tự năm 2022", trong đó có công tác về PCCC"; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

11/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh “Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện 

pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh"; Văn bản số 2361/UBND-

NC1 ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ 

công tác PCCC &CNCH"… 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và 

các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân để nâng cao nhận thức, 

tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân những 

kiến thức, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, nhất 

là tại các khu dân cư, chung cư; việc tham gia ký kết thực hiện các quy định của Nhà 

nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với Phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. 

- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia xã hội hóa công tác phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; ứng dụng về chuyển đổi số trong công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đồng thời biểu 

dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm 

hỏi, động viên, quan tâm chế độ, chính sách đối với gia đình cán bộ, chiến sỹ hy 

sinh, bị thương trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Tuyên truyền cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” và quan 

tâm, theo dõi tài khoản“Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” 

trên mạng xã hội Zalo. 
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b) Tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy; mua bán, tàng trữ, vận 

chuyển vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tập trung thông tin về: 

- Tuyên truyền công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy: (1) 

Tuyên truyền chủ trương, chính sách, quan điểm mới của Đảng và Nhà nước trong 

lĩnh vực cai nghiện ma túy, trọng tâm là Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của 

Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát 

ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW; Công văn số 3405/BCA-

V01 ngày 22/9/2021 của Bộ Công an hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương triển 

khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trong lực 

lượng Công an nhân dân … và các hướng dẫn liên quan đến xử lý tội phạm về ma 

túy. (2) Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại của các loại ma túy, 

nhất là ma túy tổng hợp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc 

ngành; học sinh, sinh viên và nhóm người có nguy cơ cao, người lao động đi làm ăn 

xa nhà, công nhân các khu công nghiệp để phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của tệ 

nạn ma túy và kiềm chế sự gia tăng người nghiện mới. (3) Thông tin, phản ánh việc 

tham gia ký kết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành; 

học sinh, sinh viên và nhóm người có nguy cơ cao, người lao động đi làm ăn xa nhà, 

công nhân các khu công nghiệp và nhân dân không sử dụng, vận chuyển và tàng trữ 

chất ma túy.  

- Tuyên truyền công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: (1) Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Bộ Luật 

hình sự năm 2015 (Sửa đổi bổ sung năm 2017); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 25/11/2019; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị 

định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 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, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình… và 

các văn bản hướng dẫn công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân tự giác giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền các loại vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ; tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc 

biệt là các hành vi sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. (3) Phối hợp với cơ quan công an tuyên truyền sâu rộng 

các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm cũng như những tác hại, nguy hiểm tiềm ẩn do 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra. (4) Thông tin, phản ánh việc tham gia ký 

kết nghiêm chỉnh thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về công tác quản lý, sử 
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dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên 

và mọi người dân xem đây là trách nhiệm là việc làm thường xuyên. (5) Kịp thời 

phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình có cách làm hay, gương người tốt, 

việc tốt, điển hình trong việc vận động, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ, đồng thời phê phán đối với các trường hợp vi phạm. 

c) Tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022, diễn 

ra từ ngày 15/4-15/5 trên phạm vi cả nước với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực 

phẩm trong tình hình mới”, gồm các nội dung cụ thể sau: 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong sản xuất, 

kinh doanh nông sản, thực phẩm theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, phổ 

biến triển khai kế hoạch thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông 

sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kết nối cung ứng tiêu thụ nông 

sản trong điều kiện phòng dịch Covid-19.  

- Tăng cường công tác truyền thông trên môi trường trực tuyến nhằm hạn chế 

sự tập trung đông người; tăng cường hoạt động hỗ trợ truyền thông kết nối nhằm 

đẩy mạnh tiêu thụ thực phẩm an toàn tại thị trường trong nước.  

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, 

trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng 

ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.  

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực 

phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. - 

Tuyên truyền phổ biến các mô hình sản xuất, các vùng chuyên canh sản xuất, kinh 

doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa 

phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm 

nét truyền thống, đặc sản địa phương… gắn với xây dựng bản đồ sản xuất nông sản 

thực phẩm an toàn và đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm….  

- Tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ mình trong an 

toàn thực phẩm. Đặc biệt là quyền khiếu nại, trách nhiệm khai báo, tố 2 giác các 

hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng cách chọn mua, chế biến, bảo quản 

và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Hướng dẫn đọc nhãn mác sản phẩm thực phẩm.  

- Tuyên truyền để người tiêu dùng có thói quen từ chối các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; không tiêu thụ những thực 

phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không an 

toàn hoặc có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng; khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các 

bệnh truyền qua thực phẩm.  
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- Tuyên truyền công khai tên, địa chỉ các cơ sở, cá nhân vi phạm về an toàn 

thực phẩm; thông tin danh sách, địa chỉsản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các hình thức tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện văn bản 

chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa 

- Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các nội 

dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp Nhân dân. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố, 

các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);  

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Vinh 
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