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KẾ HOẠCH 

Truyền thông về phòng, chống thiên tai  

trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2030 
 

Thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/T'W ngày 24/3/2020 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 

17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên 

tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý 

rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”; Quyết định số 636/QĐ-BTTTT 

ngày 12/5/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền 

phòng, chống thiên tai đến năm 2030, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch truyền 

thông về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2030 với 

các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức về thiên tai và rủi ro thiên tai, năng lực xử lý tình huống, 

sự cố trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của các cơ quan, 

đơn vị, chính quyền các cấp và người dân. 

- Hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động, tự giác và tích cực tham gia vào 

công tác phòng, chống thiên tai của đại đa số người dân, góp phần giảm thiểu đến mức 

thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai gây ra. 

2. Yêu cầu 
- Các hoạt động về phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai có phạm 

vi ảnh hưởng rộng lớn đến các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân trên 

địa bàn tỉnh, vì vậy, công tác tuyên truyền cần được triển khai đồng bộ, kịp thời từ tỉnh 

đến cơ sở, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương.  

- Phấn đấu 100% cơ quan, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp, hộ gia đình 

được tiếp nhận đầy đủ thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng, tránh thiên tai. Đẩy mạnh 

việc chia sẻ thông tin, dữ liệu và tổ chức các hoạt động nâng cao hiệu quả truyền thông; 

kết hợp giữa phương thức, kinh nghiệm truyền thống với ứng dụng công nghệ phù hợp 

với từng đối tượng, ngôn ngữ bản địa, đặc điểm văn hóa, kinh tế, xã hội, thiên tai từng 

vùng để truyền tải thông tin chính xác, kịp thời tới người dân, chú trọng các đối tượng 

dễ bị tổn thương, bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống thiên tai vào các hoạt động 

truyền thông nâng cao nhận thức và năng lực tại cộng đồng, các sự kiện văn hóa, các 

buổi họp cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố,… 
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 
- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Tuyên truyền kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

của tỉnh, địa phương và cơ quan, đơn vị.  

- Tuyên truyền các hoạt động về phòng, chống thiên tai, nâng cao nhận thức của 

cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; việc triển khai các giải pháp 

thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các cơ quan, đơn vị, địa 

phương như: Đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, tại các 

khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, 

lũ quét; các trọng điểm nguy cơ xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh,… 

- Phổ biến kiến thức về thiên tai, những tác động của thiên tai; cảnh báo, hướng 

dẫn kịp thời các biện pháp phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đến cộng 

đồng dân cư, đặc biệt người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt 

lở đất, … 

- Phổ biến đầy đủ các loại hình thiên tai; cập nhật, phổ biến những thông tin mới 

nhất để cảnh báo đến người dân. Vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng 

phòng, chống cho gia đình và tham gia công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm 

nhẹ thiên tai của địa phương… 

- Việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- 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. 

- Biểu dương và giới thiệu kinh nghiệm của những địa phương, đơn vị, tập thể, 

cá nhân làm tốt công tác phòng, chống thiên tai; Đồng thời, phê phán những đơn vị, 

địa phương, tập thể, cá nhân làm chưa tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. 

2. Hình thức tuyên truyền 
- Duy trì thông tin thường xuyên trên các báo địa phương; 

- Tuyên truyền trên bản tin, trên mạng Internet (Cổng/trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội); 

- Tuyên truyền trên các kênh truyền thông của Trung ương; 

- Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh các huyện, thị xã,  

thành phố; hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn, cụm loa truyền thanh thôn, 

bản, tổ dân phố; 

- Tuyên truyền qua các hội nghị, hội thảo;... 

- Tuyên truyền qua các phương thức khác: Biên soạn và xuất bản các tài liệu 

truyền thông về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

3. Thời gian tuyên truyền: Giai đoạn 2021- 2030. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ chung 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương theo chức năng nhiệm vụ: Tổ chức 

tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch về công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của Trung ương và của tỉnh; Đẩy mạnh công tác 
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tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai 

và các biện pháp phòng, tránh. 

- Đưa công tác truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai là một 

nhiệm vụ thường xuyên trong kế hoạch phòng, chống thiên tai hàng năm của các cấp, 

đơn vị. 

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, đồng bộ, 

phù hợp từng đối tượng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền nhằm 

chuyển tải thông tin tới từng người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực về Phòng, 

chống thiên tai) 

- Chủ trì xây dựng các nội dung tuyên truyền; Cung cấp tài liệu tuyên truyền về 

phòng, chống thiên tai, đặc biệt là các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó với 

các loại hình thiên tai thường hay xảy ra trên địa bàn để Nhân dân biết, chủ động phòng 

ngừa, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu chung, phổ biến, chia sẻ rộng rãi đến các nhóm đối 

tượng trong xã hội. 

- Thiết lập hệ thống tiếp nhận tin, truyền tin thông báo, cảnh báo thiên tai trên 

địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo, ứng 

phó thiên tai hiệu quả và công tác tuyên truyền được kịp thời, chính xác. 

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động tuyên truyền, phát huy hiệu quả 

của hệ thống thông tin điện tử (trang/cổng thông tin điện tử; mạng xã hội (zalo, FB) để 

thông tin kịp thời, lan tỏa đến người dân. 

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông 
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, hệ thống truyền thanh cơ 

sở tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức người 

dân về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

- Hướng dẫn, đặt hàng các cơ quan báo chí tuyên truyền các thông tin về phòng 

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

- Chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế phát ngôn, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về 

tình hình, diễn biến phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo công 

tác tuyên truyền thông suốt, kịp thời, hiệu quả; triển khai các chiến dịch nhắn tin cảnh báo 

đến người dân trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của thiên tai (khi có yêu cầu). 

- Triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông từ tỉnh đến 

cơ sở đảm bảo hiện đại, đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ; ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động tuyên truyền nhằm đảm bảo hoạt động thông tin tuyên truyền 

phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu xã hội. 

- Kiểm tra, rà soát, nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm truyền thanh, 

cụm loa truyền thanh thôn, bản, tổ dân phố phục vụ công tác tuyên truyền. 

2.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, 

áp phích,... nhất là trên các tuyến đường trung tâm, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng 
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đồng, trường học, bệnh viện, nơi công cộng những nội dung liên quan đến phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

2.4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai, kỹ năng, 

kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; vận động Nhân dân 

chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống thiên tai tại gia đình mình và tích cực tham 

gia công tác phòng, chống thiên tai của địa phương. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp cho các cơ quan thông tấn, 

báo chí các nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng thời lượng truyền thông về tình hình 

thời tiết, thiên tai, cảnh báo, các biện pháp phòng tránh thiên tai trên hệ thống truyền 

thanh cơ sở để thông tin kịp thời, chính xác đến người dân. 

2.5. Các cơ quan thông tin đại chúng, thông tin tuyên truyền 
- Tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, phối hợp với cơ quan chức năng tăng 

cường phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó thiên tai, kịp thời phản ánh công tác chỉ 

đạo, điều hành, cảnh báo thiên tai, các trọng điểm nguy cơ xảy ra thiên tai trên địa bàn 

tỉnh, những gương tốt trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.  

- Cập nhật, đăng tải hàng ngày bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo 

Khí tượng Thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để cánh báo, hướng dẫn người dân phòng, tránh thiên tai. 

- Tăng diện tích và thời lượng, tần suất thông tin về các vấn đề liên quan đến 

việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên báo chí. 

 

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai, giai đoạn 2021 – 2030; Căn cứ nội dung Kế hoạch các sở, ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Ban chỉ đạo TW về PCTT; 

- Các Bộ: NNPTNT, TTTT; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Lào Cai; Đài PTTH tỉnh;  

Tạp chí Fansipăng; 

- VP. TT. BCH. PCTT và TKCN tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí TW TT tại Lào Cai; 

- BBT Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai; 

- CVP, PCVP3; 

- Lưu: VT, TH3, VX1, NLN1,2 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 

 


		2021-05-18T11:02:34+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-18T14:01:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-18T14:01:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-18T14:04:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




