
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẢO LÂM 

 

Số:            KH - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – hạnh phúc 

 
Bảo Lâm, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai  

trên địa bàn huyện đến năm 2030 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2694/KH-UBND, ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh, 

Cao Bằng về xây dựng Kế hoạch Truyền thông, tuyên truyền phòng, chống thiên 

tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. UBND huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể như 

sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và phát huy ý thức tự giác, tinh 

thần chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời, nâng cao 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, góp phần từng bước tham gia xây dựng quốc 

gia có khả năng quản lý rủi ro thiên tai; cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, 

tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.  

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp 

phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức 

truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng, 

khu vực.  

2. Yêu cầu  

- Hoạt động tuyên truyền về phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện phải 

được triển khai thường xuyên, liên tục, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh, của huyện.  

- Đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin, dữ liệu và tổ chức các hoạt động nâng cao 

hiệu quả tuyên truyền; kết hợp giữa phương thức, kinh nghiệm truyền thống với 

ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để truyền tải thông tin chính xác, kịp thời 

về thiên tai, rủi ro thiên tai tới người dân.  

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung tuyên truyền  
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- Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung về đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.  

- Các kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là kỹ năng ứng phó trước các tình 

huống của thiên tai lớn, phức tạp để các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp 

chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 

tai, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, môi trường. Việc triển khai các giải pháp 

thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: 

Đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, khắc phục sạt lở bờ sông, khu vực trọng 

yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập úng... 

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

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.  

- Tuyên truyền 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.  

- Tuyên truyền, phổ biến các mô hình điển hình và bài học kinh nghiệm của 

các cá nhân, tổ chức, cơ quan chuyên môn về việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 

hậu quả thiên tai.  

2. Hình thức tuyên truyền  

- Tuyên truyền trên báo chí: Phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn 

tỉnh, trên trang Thông tin điện tử của huyện tổ chức thông tin, tuyên truyền đầy đủ, 

chính xác các nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 

tai bằng các tin, bài, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các 

thông điệp...  

- Tuyên truyền trên mạng xã hội: Xây dựng các nội dung tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên các mạng 

xã hội có số lượng thành viên đông đảo, được nhiều người quan tâm và theo dõi.  

- Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở: Thông qua các chương trình 

phát thanh của Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã; 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; tổ chức các 

hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở xã, thị trấn.  

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị, cuộc thi, tập huấn về công tác phòng 

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

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  
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1. Ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách Nhà nước của 

Luật ngân sách nhà nước.  

2. Lồng ghép kinh phí thực hiện với các chương trình, dự án, kế hoạch khác 

có liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

3. Hằng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao 

xây dựng dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện  

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền 

về phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện đến năm 2030.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan tuyên truyền, Trung tâm Văn hoá và 

Truyền thông huyện, và hệ thống thông tin cơ sở tập trung thông tin, tuyên truyền 

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các 

quy định của tỉnh, huyện liên quan đến phòng, chống thiên tai.  

- Phối hợp các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn huyện hằng 

năm xây dựng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn mạng lưới, phục 

vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện.  

- Phối hợp xây dựng các chương trình truyền thanh để triển khai, phục vụ 

công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống thiên tai thông qua đài truyền 

thanh cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn huyện. Đồng thời, tổ chức 

tuyên truyền phòng chống thiên tai trên Trang thông tin điện tử của huyện và các 

mạng xã hội.  

- Phối hợp tham mưu để Sở Thông tin và Truyền thông đầu tư trang thiết bị, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng Công nghệ 

thông tin - Viễn thông để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống 

thiên tai tại địa phương. 

 - Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội của huyện hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở 

cơ sở lồng ghép nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, thôn, xóm, khối, phố...  

- Hằng năm phối hợp lồng ghép tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nội 

dung cập nhật kiến thức, kỹ năng viết tin, bài và phổ biến các văn bản pháp luật về 

phòng, chống thiên tai cho công chức văn hóa, cán bộ phụ trách đài truyền thanh 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  
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- Chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên 

truyền về phòng ngừa ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của địa phương. Định 

kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông; 

UBND huyện theo quy định.  

 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, các ban, ngành có liên 

quan trên địa bàn huyện chủ động cung cấp thông tin hoặc mời các chuyên gia về 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cung cấp thông tin cho báo chí, 

các cơ quan tuyên truyền ở huyện.  

- Tổ chức truyền thông các hoạt động phòng, chống thiên tai; nâng cao nhận 

thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng thông qua Lễ phát 

động, các cuộc thi, mạng xã hội và trên trang thông tin điện tử của huyện.  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền 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. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện  

- Tham mưu UBND huyện cân đối và bố trí ngân sách địa phương hằng năm 

để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước.  

4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện  

- Căn cứ nội dung của Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm 

cụ thể và thực hiện thông tin tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, chương trình phát 

thanh và tăng cường thời lượng, tần suất đẩy mạnh thông tin về các vấn đề liên 

quan đến việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; phổ biến các mô 

hình điển hình và bài học kinh nghiệm của các cá nhân, tổ chức, cơ quan về việc 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên hệ thống đài truyền thanh, 

Trang thông tin điện của huyện và các mạng xã hội.  

5. Các cơ quan, ban, ngành của huyện  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung của Kế hoạch này, chủ động xây 

dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thông tin tuyên truyền về phòng, chống thiên tai 

tại cơ quan, đơn vị. 
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- Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng theo chủ đề về phòng, chống 

thiên tai. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức và hành động của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng, chống thiên tai. 

 - Cung cấp thông tin về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai thuộc lĩnh vực của cơ quan, ban, ngành cho các cơ quan tuyên truyền của 

huyện.  

6. UBND các xã, thị trấn  

- Chỉ đạo công chức văn hóa tham mưu UBND xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch thông tin tuyên truyền phòng chống thiên tai trên đại bàn. Đẩy mạnh tuyên 5 

truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và người dân trên địa bàn về công tác phòng, chống thiên tai.  

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chỉ đạo đài truyền thanh 

tổ chức thông tin tuyên truyền phòng, chống thiên tai trên hệ thống loa truyền thanh 

cấp xã. Tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: 

Treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, trang thông 

tin điện tử của xã, thị trấn. 

 - Cung cấp thông tin về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách cho các cơ quan truyên truyền của huyện.  

Trên đây là Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai đến 

năm 2030 trên địa bàn huyện; yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị 

trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ 

báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 15/11 hằng năm hoặc báo cáo đột xuất 

(theo yêu cầu) qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp báo cáo theo 

quy định./ 

 

Nơi nhận:  
- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;  

- Thường trực HU;  

- LĐ UBND huyện;  

- LĐ VPUBND huyện:  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

 - UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT, VHTT.  

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Lương 
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