
UBND HUYỆN THANH HÀ
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /CV-VHTT
V/v tuyên truyền Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 
Chính phủ về Luật phòng cháy và chữa cháy

Thanh Hà, ngày      tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 532/KH-UBND ngày 08/7/2021 của UBND huyện 
về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và 
chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 
cháy. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai  
thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 
ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ 
Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa 
cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và nghị 
định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy đến toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân.   

2. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và 
Thông tư số149/2020/TT-BCA trong dịp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền 
trên trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng.

(Nội dung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Thông tư 
số149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 gửi kèm công văn này).

Đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quan 
tâm, triển khai thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: PVHTT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Vịnh
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