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Kính gửi  
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 
Thực hiện Kế hoạch s  323/KH-CAT-PC07 ngày 08/9/2021 và Công văn 

s  221 CAT-PC07 ngày 02/3/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa về việc đổi 

mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa 

cháy và  cứu nạn cứu hộ, thông qua ứng dụng App “báo cháy 114” và tài khoản 

Zalo với tên gọi “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH”. Qua tổng hợp kết quả thực 

hiện Qúy I 2022, s  lượt cài đặt ứng dụng App “báo cháy 114” trên địa bàn 

huyện Quan  ơn tăng không đáng kể, một s  đơn vị chưa quan tâm, triển khai 

thực hiện. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền PCCC&CNCH. Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một s  nội dung sau  

1. Các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND xã, thị trấn tiếp tục 

tổ chức hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng App-114 cho toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.  

2. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác vận động, hướng dẫn cài 

đặt ứng dụng App-114 đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; tuyên truyền thường 

xuyên thông qua hệ th ng truyền thanh cơ sở và dán poster hướng dẫn cài đặt, 

sử dụng tại bộ phận một cửa, nhà sinh hoạt văn hóa, các điểm công cộng trên địa 

bàn quản lý. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường chỉ đạo các chợ, siêu thị... thuộc 

phạm vi quản lý triển khai cài đặt ứng dụng App-114. 

 4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tiếp tục ph i hợp 

với phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn tăng thời lượng đưa tin, phát thanh 

và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các trường học, các tổ chức Đoàn, Đội để 

giáo viên, học sinh, thanh thiếu niên cài đặt và sử dụng ứng dụng App-114. 

5. Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện, các phòng khám trên 

địa bàn huyện hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cài đặt ứng 

dụng App-114 khi đến thăm, khám, chữa bệnh. 

6. Người đứng đầu các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức triển khai 

hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng App-114 cho toàn bộ công nhân viên 

trong cơ sở.  
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7. Công an huyện tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai và yêu cầu 100% 

CBC  trong đơn vị thực hiện cài đặt ứng dụng App-114 vào máy điện thoại di 

động cá nhân.  

 Thông tin chi tiết về ứng dụng App-114 và các tài liệu tuyên truyền được 

đăng tải trên địa chỉ  https://www.conganthanhhoa.gov.vn (có tài liệu  ướn  dẫn 

kèm theo). 

Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, đề nghị các phòng, ban 

ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung trên; gửi kết quả triển khai thực hiện về 

Chủ tịch UBND huyện (qua Côn  an  u ện) trước ngày 20/6/2022 để tổng hợp, 

báo cáo theo quy định. . 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

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

- Lưu  VT. 

TL. CHỦ  ỊCH 

CHÁNH  ĂN PH N  
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