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Nha Trang, ngày 22  tháng 5 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền Luật Phòng 

chống thiên tai trên hệ thống Đài Truyền 

thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 3115/UBND-KT  ngày 15/5/2018 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ kỷ 

niệm “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam”, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin trên 

hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng Văn 

hóa và Thông tin biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào địa chỉ 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen để tải 

nội dung tuyên truyền về Luật Phòng chống thiên tai. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ thống 

Đài Truyền thanh cơ sở về Luật Phòng chống thiên tai. Thời gian phát thanh bắt 

đầu từ ngày 23/5 đến ngày 29/5/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 29/5/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh 

cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo 

UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   
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Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 

(kèm theo Công văn số 649 /VHTT-PT ngày 22  tháng 5 năm 2018) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố! 

 

Nhằm mục đích nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong 

công tác phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai và hướng tới kỷ niệm 72 năm “Ngày 

phòng chống thiên tai của Việt Nam 22/5”, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

xin trích đọc một số Điều của Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 như sau:  

Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai 

1. Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. 

2. Phòng, chống thiên tai là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, trong đó 

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức và cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau. 

3. Phòng, chống thiên tai được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại 

chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ. 

4. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của cả nước, địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành. 

5. Phòng, chống thiên tai phải bảo đảm tính nhân đạo, công bằng, minh bạch và 

bình đẳng giới. 

6. Phòng, chống thiên tai phải dựa trên cơ sở khoa học; kết hợp sử dụng kinh 

nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học và công nghệ; kết hợp giải pháp công 

trình và phi công trình; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi 

khí hậu. 

7. Phòng, chống thiên tai được thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối hợp 

chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai. 

Điều 19. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng 

mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng 

kỹ thuật 

1. Chủ đầu tư khi lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khu 

đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật phải bảo đảm các yêu 

cầu về phòng, chống thiên tai, bao gồm: 

a) Hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không làm tăng nguy cơ rủi ro thiên tai và bảo 

đảm tính ổn định của công trình trước thiên tai; 

b) Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, về xây dựng và về quy 

hoạch đô thị. 
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2. Người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định 

nội dung về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong hồ sơ dự án xây dựng 

mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ 

thuật trước khi phê duyệt dự án. 

3. Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng mới hoặc nâng cấp công trình, 

nhà ở áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn trước thiên tai. 

4. Các bộ khi xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình phải có 

nội dung bảo đảm an toàn trước thiên tai. 

Điều 22. Phương án ứng phó thiên tai 

1. Phương án ứng phó thiên tai được xây dựng dựa trên các căn cứ sau đây: 

a) Các loại thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai có khả năng xảy ra tại địa phương và 

lĩnh vực quản lý; 

b) Năng lực ứng phó thiên tai của tổ chức, cá nhân; 

c) Khả năng phối hợp và hỗ trợ của các lực lượng và chính quyền các cấp. 

2. Phương án ứng phó thiên tai bao gồm các nội dung chính sau đây: 

a) Bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình trọng điểm; 

b) Sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất; 

c) Bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc; 

d) Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

đ) Nguồn nhân lực ứng phó thiên tai; 

e) Dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm. 

3. Phương án ứng phó thiên tai được xây dựng ở địa phương, bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức khác; phương án ứng phó thiên tai 

được rà soát, điều chỉnh, bổ sung hằng năm. 

4. Trách nhiệm hướng dẫn, xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai được 

quy định như sau: 

a) Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai có trách nhiệm chủ trì, phối 

hợp với Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn hướng dẫn xây dựng phương án ứng 

phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai; 

b) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức xây dựng và phê duyệt 

phương án ứng phó thiên tai của cơ quan, đơn vị mình, gửi đến Ủy ban nhân dân 

địa phương có liên quan trên địa bàn và cơ quan cấp trên để phối hợp chỉ đạo thực 

hiện; 

c) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách 

nhiệm tổ chức xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai, gửi phương án 

ứng phó thiên tai đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan, Ban chỉ đạo trung 

ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn để phối hợp chỉ 

đạo thực hiện; 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức xây dựng và phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai phù hợp với đặc điểm thiên tai của địa phương gửi Ủy ban nhân 

dân cấp trên trực tiếp để phối hợp chỉ đạo thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi 
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phương án ứng phó thiên tai về Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai 

và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn để theo dõi và phối hợp chỉ đạo thực hiện. 

Điều 26. Các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai 

Căn cứ vào loại thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra, Ban chỉ đạo trung ương về 

phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp quyết định lựa chọn một hoặc một số 

biện pháp phù hợp sau đây: 

1. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, 

ngập lụt, nước dâng, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ 

hoặc dòng chảy được quy định như sau: 

a) Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; tập trung 

triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn 

thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp; 

b) Di chuyển tàu thuyền, phương tiện nuôi trồng thuỷ sản trên biển, ven biển, trên 

sông ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu 

hoặc thực hiện biện pháp khác để bảo đảm an toàn; 

c) Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công sở, bệnh viện, 

trường học, kho tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng; 

d) Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất; 

đ) Kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai, công trình 

trọng điểm về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng; 

e) Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, 

phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trên sông, trên biển, khu vực và tuyến 

đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy và khu 

vực nguy hiểm khác; 

g) Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy 

phòng, chống thiên tai; 

h) Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương 

thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, 

khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán; 

i) Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân 

tại khu vực xảy ra thiên tai; 

k) Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân 

lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên 

tai. 

2. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với hạn hán và xâm nhập mặn được quy định như 

sau: 

a) Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh báo và 

tình hình diễn biến hạn hán và xâm nhập mặn; 

b) Vận hành hợp lý hồ chứa nước, công trình cấp nước, ưu tiên cấp nước sinh hoạt; 

sử dụng tiết kiệm, chống thất thoát nước; 
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c) Ưu tiên cung cấp điện và vật tư, nhiên liệu cần thiết cho các trạm bơm; 

d) Tổ chức quan trắc độ mặn, điều hành đóng mở cống lấy nước và ngăn mặn phù 

hợp với tình huống cụ thể. 

3. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với sương muối, rét hại được quy định như sau: 

a) Triển khai biện pháp chống rét cho người, đặc biệt cho đối tượng dễ bị tổn 

thương; 

b) Triển khai chống rét và bảo đảm nguồn thức ăn cho gia súc; 

c) Triển khai biện pháp bảo vệ cây trồng phù hợp. 

4. Biện pháp cơ bản ứng phó đối với động đất, sóng thần được quy định như sau: 

a) Chủ động trú, tránh, bảo đảm an toàn khi xảy ra động đất; 

b) Chủ động sơ tán ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của sóng thần; 

c) Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương; 

d) Bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu yếu phẩm 

khác cho người dân bị ảnh hưởng; 

đ) Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân 

tại khu vực xảy ra thiên tai. 

5. Đối với nắng nóng, lốc, sét, mưa đá và các loại thiên tai khác thì căn cứ vào dự 

báo, cảnh báo, tính chất và diễn biễn thực tế của từng loại thiên tai, chủ động triển 

khai biện pháp ứng phó phù hợp với tình huống cụ thể. 

Điều 29. Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai 

1. Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn người gặp nguy hiểm tại khu vực có thiên tai xảy 

ra bao gồm: 

a) Sơ tán người ra khỏi nơi nguy hiểm, ưu tiên đối tượng dễ bị tổn thương; 

b) Cấp cứu kịp thời người gặp nguy hiểm; tìm kiếm người, phương tiện mất tích; 

c) Lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc trưng dụng có thời hạn trụ sở cơ quan, 

trường học, cơ sở y tế tại khu vực có thiên tai để tiếp nhận cấp cứu người bị nạn; 

d) Huy động người, vật tư, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh để tham gia cứu chữa 

người bị nạn; 

đ) Dựng các lán trại tạm thời cho người dân bị mất nhà ở; 

e) Cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nước sạch và nhu yếu phẩm 

thiết yếu; 

g) Các biện pháp cần thiết khác phù hợp với đặc điểm thiên tai của địa phương và 

khu vực. 

2. Trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn được quy định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân chủ động tìm kiếm cứu nạn và có trách nhiệm tham gia tìm 

kiếm cứu nạn theo sự huy động của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa 

phương các cấp có trách nhiệm chủ động triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn 

trên địa bàn; trường hợp vượt quá khả năng phải báo cáo, đề nghị Ủy ban nhân dân, 

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên hoặc Ban chỉ đạo 

trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ; 
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c) Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm chủ động triển khai hoạt động tìm 

kiếm cứu nạn thuộc phạm vi quản lý; trường hợp vượt quá khả năng phải báo cáo, 

đề nghị Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban quốc gia tìm 

kiếm cứu nạn hỗ trợ; 

d) Các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại một số 

bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện tìm kiếm cứu nạn theo sự chỉ đạo của Ủy ban 

quốc gia tìm kiếm cứu nạn; 

đ) Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức phối hợp thực 

hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi cả nước; chủ trì phối hợp với lực 

lượng hỗ trợ của quốc tế và khu vực trong tìm kiếm cứu nạn. 

Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân 

1. Hộ gia đình, cá nhân có quyền sau đây: 

a) Tiếp cận thông tin về phòng, chống thiên tai do các cơ quan có thẩm quyền ban 

hành; 

b) Tham gia xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên 

tai tại địa phương; 

c) Tham gia chương trình thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống thiên 

tai; nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai phù hợp với điều kiện cụ thể; 

d) Được hoàn trả vật tư, phương tiện; nhận tiền công lao động khi tham gia ứng 

phó khẩn cấp thiên tai đối với cộng đồng theo lệnh huy động của người có thẩm 

quyền; 

đ) Người tham gia ứng phó thiên tai nếu bị thương, bị chết được xem xét, hưởng 

chế độ, chính sách như đối với thương binh, liệt sỹ theo quy định của pháp luật về 

ưu đãi người có công với cách mạng; 

e) Được cứu trợ, hỗ trợ khi bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật. 

2. Hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ sau đây: 

a) Chủ động xây dựng, nâng cấp, bảo vệ công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của 

mình bảo đảm an toàn trước thiên tai hoặc di dời đến nơi an toàn; không xây dựng 

nhà ở hoặc cư trú tại khu vực có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai; 

b) Thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai tại địa 

phương; 

c) Tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với đặc điểm thiên tai tại địa phương; 

d) Chủ động trang bị thiết bị theo khả năng để tiếp nhận bản tin dự báo, cảnh báo 

và sự chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống thiên tai; 

đ) Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện theo khả năng để phòng, chống thiên tai; 

e) Chủ động dự trữ lương thực, nước uống, vật tư và thiết bị xử lý nước, thuốc chữa 

bệnh, thuốc phòng dịch theo khả năng để bảo đảm đời sống khi thiên tai xảy ra phù 

hợp với đặc thù thiên tai tại địa phương; 

g) Chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển, trên sông phải trang bị đầy đủ 

phao cứu sinh, thiết bị thông tin, tín hiệu phù hợp; phải cung cấp thông tin kịp thời, 

chính xác về vị trí, tình trạng của phương tiện đang hoạt động cho chính quyền địa 
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phương, cơ quan chức năng khi thiên tai xảy ra; khi gặp tàu thuyền khác bị nạn 

phải kịp thời cứu hộ, tìm kiếm, cứu nạn, trường hợp vượt quá khả năng phải bằng 

mọi cách thông báo cho cơ quan tìm kiếm, cứu nạn; 

h) Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và 

gia đình khi thiên tai xảy ra; tham gia hỗ trợ cộng đồng phòng, chống thiên tai; 

i) Chấp hành sự hướng dẫn, chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan, người có thẩm quyền về 

sơ tán người, phương tiện ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; 

k) Chấp hành quyết định huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu 

yếu phẩm để phục vụ hoạt động ứng phó khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền; 

l) Chủ động thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong khu vực 

sinh sống và làm việc sau khi bị tác động của thiên tai; 

m) Thông báo đến cơ quan, người có thẩm quyền khi phát hiện sự cố hoặc hành vi 

gây mất an toàn cho công trình phòng, chống thiên tai và tham gia xử lý sự cố công 

trình trong khả năng của mình; 

n) Cung cấp thông tin về diễn biến thiên tai, thiệt hại do thiên tai cho cơ quan có 

thẩm quyền trong phạm vi nhận biết của mình; 

o) Cá nhân có nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định của 

Chính phủ; chủ động giúp đỡ người bị thiệt hại do thiên tai tại địa phương. 

Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

1. Cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong phòng, chống thiên tai có quyền 

sau đây: 

a) Được trả công lao động, hoàn trả hoặc bồi thường vật tư, phương tiện, trang thiết 

bị tham gia ứng phó khẩn cấp thiên tai theo lệnh huy động của cơ quan, người có 

thẩm quyền; 

b) Tiếp cận thông tin về phòng, chống thiên tai do các cơ quan có thẩm quyền ban 

hành; 

c) Tham gia xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên 

tai; 

d) Tham gia chương trình thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống thiên 

tai; nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai phù hợp với điều kiện cụ thể; 

đ) Được cứu trợ, hỗ trợ khi bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của Luật này. 

2. Cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong phòng, chống thiên tai có nghĩa vụ 

sau đây: 

a) Chủ động xây dựng, bảo vệ công trình, cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý bảo 

đảm an toàn trước thiên tai; 

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống thiên tai; 
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c) Tuân thủ quyết định huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang 

thiết bị, nhu yếu phẩm của người có thẩm quyền để phục vụ hoạt động ứng phó 

thiên tai; 

d) Chủ động thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong phạm vi 

quản lý của mình khi bị tác động của thiên tai. 

Trích nguồn: Luật Phòng chống thiên tai đã được Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 

2013. 
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