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KInh gui: 
- Các s, ban, ngành, doàn th tinh 
- Uy ban nhân dan các huyn, thành phô. 
- Dài phát thanh — Truyn hInh tinh; 
- Báo Lai Châu; 
- Cong thông tin din tir tinh Lai Châu 

Thirc hin chi dao,  hithng dn cüa Bô Cong an, Cong an tinh Lai Châu dã 
trin khai vn hành img diing chuyên dôi so trong cOng tác phông cháy, chüa 
cháy và ciru nan,  c1ru h (PCCC và CNCH), gi tt là "App báo cháy 114" tai 
Phông Cãnh sat ccc và CNCH. "App báo cháy 114" là mt 1mg diing ho trg 
can b, cong chüc, vien chüc, giáo viên, h9c sinh và nhân dan trên dja bàn tinh 
kt ni, thông báo cho hrc luçmg Cânh sat PCCC và CNCH các vii cháy, no và 
sr c, tai nan  mt each nhanh chóng, chInh xác bang vic trrc quan hóa thông 
qua các hInh ành, video, am thanh... duc ngui dung gi din hoc gri trirc tiêp 
cho Trung tam 114 cüa hrc luçmg Cánh sat ccc và CNCH Cong an tinh. 

"App báo cháy 114" giüp cho 1c lucing Cành sat ccc và CNCH Cong 
an tinh xác thirc các tin báo va vj trI chInh xác dja dim xây ra cháy, nO, tai nan, 
s1r c cüng nhu dánh giá so b ye tInh hInh vv cháy, n, tai nan,  sir cô dang xãy 
ra; dng thyi dua ra phucng an trin khai chüa cháy, CNCH phü hçip. 

Dê gop phân bào dam an toàn v PCCC và CNCH trên da bàn tinh, lam 
giãm thiêu den muc thâp nht so vi và thit hai  do cháy, n, tai nan,  sir cO xày 
ra, Cong an tinh Lai Châu d nghi các s&, ban, ngành, doàn th tinh, Uy ban 
nhân dan các huyn, thành phô triên khai tuyên truyên rng rài den can b, cOng 
chuc, viên chuc, giáo vien, h9c sinh và nhân dan trên dja bàn, co sâ thuc phm 
vi quàn l, to chuc hithng dn vic cài dat, su diing "App báo cháy 114". 

Cong an tinh Lai Châu dâ xây dimg, däng tài Clip huàng dn cii th vic 
cal dtt, su dung "App báo cháy 114" trên Trang thông tin din tfr cüa Cong an 
tinh tai  dja chi: https://congan.laicliau.gov.vn/,  m1ic: Tài 1iu tuyên truyn. 

Cong an tinh rat mong duqc sr quan tam, ph& hçp cüa các sâ, ban, ngành 
tinh và Uy ban nhân dan các huyn, thành ph&/. 

T*yi nI,n: 
- C07 - B Cong an; 
- Nhu kinh gCri; 
- Li.ru: VT, PCO7. 
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