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V/v tổ chức tuyên truyền  

lưu động bằng xe thực hiện nhiệm vụ 

 ứng phó, thiên tai năm 2018 nhất là cơn 

bão số 9 

 

         

                                         Kính gửi:  

                                                        - Phòng Quản lý đô thị thành phố; 

    - Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; 

                                                        - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 5447/KH-UBND-KT ngày 07/8/2018, của UBND 

thành phố Về Triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2018, 

Để đảm bảo an toàn tuyết đối cho người, tài sản của nhà nước, nhân dân, hạn 

chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền lưu động 

bằng xe về thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2018 nhất là cơn bão số 9 trên địa bàn thành phố như sau: 

1. Đề nghị Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp, hỗ trợ nhân viên phụ 

trách 02 xe chuyên dùng đã được UBND thành phố lắp đặt các thiết bị chuyên dùng 

về công tác tuyên truyền lưu động bằng xe, khi có yêu cầu của Phòng Văn hóa và 

Thông tin và gửi gấp danh sách 02 tài xế lái xe và số điện thoại về Phòng Văn hóa 

và Thông tin để trực tiếp liên hệ khi cần thiết.  

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố: Chịu trách nhiệm phân công 

02 viên chức phụ trách kỹ thuật âm thanh tổ chức phát thanh tuyên truyền tại 02 xe 

chuyên dùng của Phòng Quản lý đô thị về nội dung phòng, chống thiên tai năm 

2018 nhất là cơn bão số 9.  

3. UBND các xã, phường: 

Chủ động và chịu trách nhiệm chỉ đạo công chức Văn hóa-Xã hội tổ chức 

thông tin, tuyên truyền lưu động bằng xe đến tận địa bàn thôn, tổ dân phố, hộ gia 

đình về các biện pháp ứng phó phòng, chống thiên tai năm 2018 trên địa bàn nhất là 

cơn bão số 9 một cách kịp thời, các xã, phường không chờ hướng dẫn của các cơ 

quan chức năng, mà chủ động nắm bắt thông tin trên các phương tiện thông tin để 

chỉ đạo triển khai thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân. Tập trung 

các vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt. Về phương châm tuyên truyền 

phải sâu sát đến từng hộ, tuyến đường, không bỏ sót, không làm lấy lệ, tuyên 

truyền nhiều lần để nhân dân nắm và thực hiện nghiêm túc. 
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4. Tài liệu tuyên truyền: 

Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ cung cấp mẫu bài tuyên truyền về các biện 

pháp phòng, chống sạt lở đất, lũ quét đối với các xã và biện pháp chằng, chống nhà 

cửa đối với các phường biển, trên cơ sở đó các xã, phường chủ động biên tập lại để 

thông tin đến nhân dân cho kịp thời. ( Đính kèm bài tuyên truyền) 

Lưu ý: Tùy theo điều kiện cụ thể ở từng địa phương mà UBND các xã, 

phường có thể photo 02 bài tuyên truyền trên gửi đến từng hộ gia đình để nhân dân 

nắm và áp dụng.  

Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố và UBND các xã, phường 

thực hiện nội dung theo Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Phòng Kinh tế ( VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử ( Vy ) 

- Lưu: VT, Vy, Khánh, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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