UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
PHÕNG VĂN HÓA THÔNG TIN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 574 /KH-VHTT-HCTH

Nha Trang, ngày 03 tháng 5 năm 2019
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KẾ HOẠCH
Hoạt động thông tin, tuyên truyền và công tác phòng, chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn trong lĩnh vực văn hóa - thông tin năm 2019
Thực hiện Công văn số 2594/UBND-KT ngày 05/4/2019 của UBND
thành phố về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang,
Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin,
tuyên truyền và công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiệt hại trong lĩnh vực
văn hóa- thông tin năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các
cấp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan
ban, ngành, đoàn thể của thành phố, xã, phường khi có tình huống thiên tai xảy
ra trên địa bàn, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà
nước và Nhân dân.
- Tuyên truyền giáo dục cho nhân dân ý thức chủ động phòng tránh, làm
tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai bão, lụt.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp
chằng chống nhà cửa, sơ tán ra khỏi vùng trọng điểm bão, lụt. Thực hiện kêu gọi
tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn.
2. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia khắc phục hậu quả
sau bão, lụt.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
Tùy theo tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị chủ động tổ chức
các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức như: tuyên truyền cổ
động trực quan, tuyên truyền bằng xe lưu động và trên hệ thống đài truyền thanh
cơ sở để giúp nhân dân kịp thời nắm bắt thông tin khi có bão, lụt và có biện
pháp phòng, tránh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố:
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức thực
hiện kịp thời công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền bằng xe lưu
động tại các địa bàn xung yếu khi xảy ra bão, lụt và tuyên truyền các biện pháp

khắc phục sau bão, lụt nhằm giảm nhẹ thiên tai theo lệnh của Ban Chỉ huy
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố.
- Xây dựng kế hoạch chằng chống, bảo vệ các thiết chế văn hóa, thể thao
tại đơn vị và thực hiện tháo dỡ các cụm pano tuyên truyền nhiệm vụ chính trị,
trụ treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng do Trung tâm quản lý khi có yêu cầu của UBND
thành phố.
2. UBND các xã, phường:
- Chỉ đạo công chức Văn hóa - Xã hội tiến hành tham mưu UBND xã,
phường xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về phòng, chống lụt, bão,
giảm nhẹ thiệt hại đến từng khu dân cư, hộ gia đình nhân dân trên địa bàn để
nắm và thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch chằng chống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, các
thiết chế văn hóa, thể thao, hệ thống đài truyền thanh, cổng văn hóa, hạ tầng
công nghệ thông tin khi có bão, lụt, thiên tai xảy ra.
3. Bộ phận thông tin - tuyên truyền của Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế thành phố kịp thời nắm bắt thông
tin về tình hình bão, lụt trên địa bàn thành phố, thực hiện biên soạn tin, bài
hướng dẫn tuyên truyền bằng xe lưu động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao
thành phố và của xã, phường và trên hệ thống Đài truyền thanh các xã, phường
theo chỉ đạo của UBND thành phố. Tập trung tuyên truyền về biện pháp chằng,
chống nhà cửa khi mưa bão đổ bộ, tuyên truyền lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…
- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động thông tin,
tuyên truyền về công tác phòng, chống bão, lụt.
4. Bộ phận tổng hợp, công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông của
Phòng Văn hóa và Thông tin:
Tham mưu hướng dẫn cán bộ phụ trách công nghệ thông tin xã, phường
có biện pháp bảo quản các trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ
thông tin, thông báo kịp thời các hộ gia đình ở gần các trạm BTS có biện pháp di
tản đến nơi an toàn.
5. Bộ phận phụ trách quảng cáo, du lịch, di sản văn hóa của Phòng
Văn hóa và Thông tin:
a) Bộ phận quảng cáo:
Tiến hành rà soát, thống kê số lượng pano hoạt động tuyên truyền nhiệm
vụ chính trị, quảng cáo thương mại trên địa bàn thành phố, khi có chỉ đạo của
UBND thành phố về triển khai công tác phòng, chống bão lụt thì kịp thời phối
hợp với UBND các xã, phường yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện
tháo dỡ ngay nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân và khách du lịch.
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b) Bộ phận du lịch:
Thông báo cho các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch không tổ
chức các tour du lịch biển - đảo khi bão có hướng đi vào khu vực Vịnh Nha
Trang hoặc theo cảnh báo của cơ quan chức năng.
c) Bộ phận di sản văn hóa:
Kiểm tra, đôn đốc các Ban quản lý di tích thực hiện phương án chằng
chống di tích, di dời và cất giữ các Sắc phong, cổ vật, đồ vật đến nơi an toàn khi
có tình huống bão, lụt xảy ra.
Trên đây là nội dung Kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền và công
tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiệt hại trong lĩnh vực văn hóa - thông tin
năm 2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.
Đề nghị lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố và UBND các
xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố (VBĐT, b/c);
- Phòng Kinh tế thành phố (VBĐT);
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP (VBĐT);
- UBND các xã, phường (VBĐT);
- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Trâm, Khánh, Bảo, Chi.

TRƯỞNG PHÕNG

Đinh Văn Cường
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