
UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:       /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền cài đặt App “Báo cháy 

114” và quan tâm trang zalo Oficial 
Account PCCC&CNCH. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:  
- Công an tỉnh Lào Cai; 

- Báo Lào Cai; 
- Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai; 

- Tạp chí Phansipăng; 
- Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai và các cổng thành phần; 

- Phòng Văn hóa và thông tin; Trung tâm Văn hóa, 
Thể thao - Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 981/CAT-PC07 ngày 17/3/2022 của Công an tỉnh Lào 
Cai về việc tuyên truyền cài đặt App “Báo cháy 114” và quan tâm trang zalo 

Official Account Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
(PCCC&CNCH)”, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí; 

Cổng thông tin điện tử và các cổng thành phần; Phòng Văn hóa và Thông tin, 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 
tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cài đặt App “Báo cháy 114” 

với những nội dung sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Công văn số 199/STTTT-TTBCXB ngày 

07/3/2022 về việc tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên hệ thống thông tin cơ 
sở.  

(Gửi kèm theo Công văn số 199/STTTT-TTBCXB ngày 07/3/2022 của Sở 
Thông tin và Truyền thông) 

2. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt App báo cháy “Báo cháy 114” 
để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và tiện ích cho người dân trong 

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

- Ngày 01/11/2021, App báo cháy đã chính thức được vận hành trên phạm vi 

toàn quốc với nhiều chức năng, tiện ích cho người dân trong công tác phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như gọi báo cháy qua tổng đài 114 bằng cuộc gọi 

thông thường hoặc cuộc gọi trực tiếp hình ảnh (video call), gửi yêu cầu chữa cháy 
kèm tọa độ; cung cấp thông tin, kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát 
nạn cho người dân, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng nắm 

bắt thông tin, tình hình và tiếp cận đám cháy, tai nạn, sự cố,… 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt App “Báo cháy 114”: Sử dụng 

điện thoại thông minh, tải ứng dụng qua Google Play, Apple store. 

- Tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân trang Zalo Oficial Account. 
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3. Đề nghị Công an tỉnh Lào Cai: Chủ động phối hợp với các cơ quan báo 
chí cung cấp thông tin, cung cấp tài liệu tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy; 

địa chỉ trang Zalo Oficial Account của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an để các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền, nâng 

cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại địa phương. 

Đề nghị các cơ quan báo chí; Cổng thông tin điện tử và các cổng thành phần; 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các 
huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng PC 07 Công an tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Trần Xuân Huệ 
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