
 

 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:577/STTTT-TTBCXB Quảng Trị, ngày 07 tháng 8 năm 2020 

V/v tăng cường truyền thông về phòng, 

chống thiên tai-Chủ động thích ứng với 

biến đổi khí hậu từ cộng đồng  

 

 

Kính gửi:  

- Báo Quảng Trị; 

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; 

- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung 

ương và các tỉnh, thành trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao các huyện, 

thị xã, thành phố;  

- Các cơ quan có trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội 

 

Thực hiện Quyết định số 1329/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2020 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch Truyền thông về phòng, chống thiên 

tai-Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng; Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với 

những nội dung như sau: 

 - Tăng cường tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai; tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cho 

các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng trong công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

 - Tuyên truyền cho người dân các kỹ năng ứng phó trước các tình huống của 

thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; kịp thời thông tin việc triển khai 

các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở địa 

phương như: đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ 

sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ 

cao xảy ra sạt lở, lũ quét... 

 - Thông tin việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự 

báo, cảnh báo thiên tai; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, 

giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại. 

 - Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa 

thông tin - Thể dục thể thao các huyện, thị xã, thành phố, Đài Truyền thanh xã, 

phường, thị trấn xây dựng và nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên đề, 

chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 

quả thiên tai. 

 - Tổ chức truyền thông trên hệ thống truyền thanh cơ sở và hệ thống thông 

tin cơ sở của địa phương. Thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa 

phương, các băng-rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, 



 

 

 

sinh hoạt cộng đồng của người dân. Các tài liệu tuyên truyền về công tác phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, 

phường, thị trấn, điểm bưu điện-văn hóa xã.  

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, Văn phòng đại 

diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành, 

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao cấp huyện, các cơ quan có trang 

thông tin điện tử, trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức thông tin, tuyên 

truyền các nội dung trên một cách rộng rãi đến người dân trên địa bàn. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp thực hiện của quý cơ quan, đơn 

vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Hà Sỹ Đồng, PCTTT UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàn 
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