II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo
dục pháp luật về PCCC và CNCH
a) Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng,
nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác PCCC và CNCH; tăng cường công tác
tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH nhằm vận
động cán bộ, nhân viên, ngươig lao động thấy rõ trách nhiệm của mình tự giác,
tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH.
b) Các cơ quan báo chí thuộc Bộ, thuộc các Tổng cục khi thực hiện công
tác tuyên truyền cần đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, đặc biệt là kỹ
năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu.
2. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH
Thực hiện nghiêm túc về việc kiện toàn ban chỉ đạo PCCC và CNCH phù
hợp với yêu cầu thực tế; kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành theo
quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy
3. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC
Các Tổng cục, các Cục, Vụ khi tham mưu, xây dựng chiến lược phát triển
ngành, lĩnh vực phải nghiên cứu, xem xét tới các yếu tố đảm bảo an toàn phòng
cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trình lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt.
4. Bảo đảm ngân sách cho hoạt động PCCC
Các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước khi xây dựng dự toán kinh phí
hàng năm phải dự trù đảm bảo đầu tư cho hoạt động PCCC, trang bị phương tiện
phù hợp theo đúng quy định pháp luật.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; các Sở VHTTDL, Sở
VHTT, Sở Du lịch
Triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Nghị
quyết số 99/2019/QH14, Quyết định 630/QĐ-TTg và các nội dung cụ thể của Kế
hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 01/9 hàng năm để tổng hợp báo cáo về Bộ
Công an tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Văn phòng Bộ
a) Là cơ quan thường trực, triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các quy
định về PCCC và CNCH theo yêu cầu của Nghị quyết số 99/2019/QH14, Quyết
định 630/QĐ-TTg và các nội dung cụ thể của Kế hoạch này tại cơ quan Bộ
VHTTDL, địa chỉ 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
b) Giao Văn phòng Bộ là cơ quan đầu mối, tổng hợp kết quả báo cáo tình
hình thực hiện của các đơn vị để xây dựng báo cáo của Bộ VHTTDL gửi Bộ
Công an tổng hợp.

