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Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp   

                     thuộc Văn phòng UBND tỉnh.  

 

Thực hiện Công văn số 4306/CAT-PC07 ngày 9 tháng 9 năm 

2021 của Công an tỉnh Bình Thuận về việc tuyên truyền, triển khai sử dụng 

ứng dụng “App báo cháy 114”, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo như 

sau:  

1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng:  

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động biết, cài đặt và khai thác sử dụng “APP-144”. Đây là ứng 

dụng không chỉ có chức năng gọi video trực tiếp báo cháy, sự cố tai nạn, định 

vị được cuộc gọi báo cháy qua số điện thoại 114, giúp cho việc xử lý tin báo 

kịp thời, hiệu quả mà còn cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng về phòng cháy 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thiết thực trong đời sống xã hội.  

    (Gửi kèm nội dung, hướng dẫn cài đặt, sử dụng APP-144) 

2. Trung tâm Thông tin thực hiện hướng dẫn cài đặt và sử dụng APP-

114 khi các công chức, viên chức, người lao động có nhu cầu.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, 

công chức, viên chức và người lao động triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                           KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Như trên;        PHÓ VĂN PHÒNG 

- Chánh, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu VP, QTTV, Cường. 

 

                    
         

 

  Đỗ Thị Tường Vy 

 

 

 

 
V/v tuyên truyền, triển khai 

sử dụng ứng dụng “App báo 

cháy 114” 
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