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V/v thông tin, tuyên truyền
về ứng dụng "Báo cháy
114" và tài khoản Zalo "Cục
Cảnh sát PCCC và CNCH"

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Năm 2021, toàn quốc xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm
trọng về người và tài sản, trong năm ghi nhận 2.245 vụ cháy, làm 85 người chết,
130 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính 374,42 tỷ đồng; trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn xảy ra 23 vụ cháy, thiệt hại về tài sản trên 15 tỷ đồng và 28,8 ha rừng;
trên địa bàn huyện Hữu Lũng xảy ra 01 vụ cháy, không có thiệt hại về người,
thiệt hại về tài sản khoảng 120 triệu đồng, nguyên nhân cháy được xác định là
do hệ thống điện bị chạm chập gây ra cháy.
Các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do nhiều
nguyên nhân khác nhau, trong đó một phần là do: (1) Nhiều người dân chưa biết
số điện thoại báo cháy và cứu nạn, cứu hộ nên việc thông tin báo cháy, nổ, sự
cố, tai nạn cho cơ quan chức năng còn chậm; (2) Việc kiểm tra, xác minh thông
tin cháy, nổ, sự cố, tai nạn gặp nhiều khó khăn do người báo tin không cung cấp
đầy đủ thông tin cần thiết; (3) Nhiều người dân còn thiếu kiến thức, kỹ năng
trong việc phòng ngừa, cũng như xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.
Nhằm khắc phục tình trạng trên, ngày 03/8/2021, Cục Cảnh sát phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Bộ Công an đã triển
khai ứng dụng "Báo cháy 114", là ứng dụng hỗ trợ người dân thông báo cho cơ
quan Cảnh sát PCCC và CNCH về các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn một cách
nhanh chóng, đầy đủ và chính xác thông qua việc trực quan hóa hình ảnh, âm
thanh… được gửi trực tiếp đến Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy, sự
cố, tai nạn (tổng đài 114); giúp cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xác
minh các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, vị trí xảy ra, tình hình, diễn biến vụ việc, từ
đó tính toán phương án huy động lực lượng, phương tiện và sử dụng kỹ, chiến
thuật phù hợp; đồng thời ứng dụng "Báo cháy 114" cung cấp kiến thức, kỹ năng
cần thiết trong công tác phòng ngừa, cũng như xử lý các tình huống khi xảy ra
cháy, nổ, sự cố, tai nạn.
Bên cạnh đó, ngày 25/01/2022, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công
an đã xây dựng và mở tài khoản Zalo "Cục Cảnh sát PCCC và CNCH". Đây là

2
kênh thông tin chính thống, thường xuyên cập nhật các tin tức, kiến thức, kỹ
năng, thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.
Để thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH, UBND huyện đề
nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tăng cường công tác thông tin,
tuyên truyền, phổ biến đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết và hướng dẫn cài
đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114", quan tâm tài khoản Zalo "Cục
Cảnh sát PCCC và CNCH". Qua đó tạo sự chủ động cho người dân trong quá
trình thông tin về cháy, nổ, sự cố, tai nạn và trang bị kỹ năng, kiến thức bảo đảm
an toàn PCCC và CNCH góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
(Gửi kèm phụ lục hướng dẫn cài đặt, đăng ký sử dụng và giới thiệu tính
năng của tài khoản Zalo "Cục Cảnh sát PCCC và CNCH" và ứng dụng "Báo
cháy 114"; Video hướng dẫn tải về theo đường dẫn website:
http://bitly.com.vn/1ghlwn)./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu VT, CAH.
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