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HƯỚNG DẪN 

Thông tin, tuyên truyền về công tác ứng phó khi bão, lũ, lụt xảy ra  

trong 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 hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về ứng 

phó khi bão, lũ, lụt xảy ra trong năm 2019 như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

 Tuyên truyền giáo dục cho nhân dân ý thức chủ động phòng tránh bão, lũ; 

làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả khi thiên tai 

bão, lũ, lụt xảy ra. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến tại các cuộc họp, sinh hoạt của thôn, tổ 

dân phố; các đoàn thể chính trị- xã hội từ xã, phường đến chi hội cơ sở. 

- Thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan: Bằng pano, băng - rôn, khẩu 

hiệu trên địa dân cư. 

- Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe và trên hệ thống Đài Truyền 

thanh cơ sở . 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố: 

- Chịu trách nhiệm phân công 02 viên chức phụ trách kỹ thuật âm thanh tổ 

chức phát thanh tuyên truyền lưu động tại 02 xe chuyên dùng của Phòng Quản 

lý đô thị về công tác ứng phó khi bão, lũ, lụt xảy ra trong năm 2019 trên địa bàn 

các xã Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Phước Đồng, Vĩnh 

Hòa trong ngày 15/10/2019. 

- Tổ chức thâu âm 03 bài tuyên truyền để phát thanh tuyên truyền trên xe 

lưu động. 

2. UBND các xã, phường: 

- Chỉ đạo công chức Văn hóa - Xã hội tiến hành tham mưu UBND xã, 

phường tổ chức thông tin, tuyên truyền về công tác ứng phó khi bão, lũ, lụt xảy 

ra trong năm 2019 đến từng khu dân cư, hộ gia đình nhân dân trên địa bàn để 

nắm và thực hiện. ( Đính kèm tài liệu tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống thiên tai). Lưu ý: UBND các xã, phường ven đồi, núi, dễ có 
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nguy cơ sạt, lở đất thực hiện photo tờ rời phát đến từng hộ gia đình để nắm, và 

phòng, tránh có hiệu quả) 

- Chỉ đạo cán bộ Đài truyền thanh truy cập vào địa chỉ 

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

công tác ứng phó khi bão, lũ, lụt xảy ra trên địa bàn trong năm 2019 để phát 

thanh tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở từ ngày 15/10/2019 

đến ngày 20/10/2019. 

- UBND xã Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Phước 

Đồng, Vĩnh Hòa chỉ đạo công chức Văn hóa - Xã hội tổ chức tuyên truyền lưu 

động bằng xe đến từng khu dân cư, hộ gia đình nhân dân trên địa bàn để nhân 

dân biết và thực hiện.  

Thời gian tuyên truyền trong 02 ngày 17-18/10/2019. 

IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO 

1. Công tác kiểm tra:  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã phân công cán bộ, công chức 

của Phòng phụ trách theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện tại cơ sở theo Công 

văn số 1151/VHTT-HCTH ngày 10/9/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

2. Công tác báo cáo:  

UBND các xã, phường chỉ đạo báo cáo kết quả công tác triển khai thực 

hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác ứng phó khi bão, lũ, lụt xảy ra 

trong năm 2019 về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 30/10/2019 để tổng 

hợp, báo cáo cho UBND thành phố theo quy định. 

 

Trên đây là hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về công tác ứng phó khi 

bão, lũ, lụt xảy ra trong năm 2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND. TP (VBĐT) (b/c); 

- Phòng Kinh tế thành phố (b/c); 

- Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao TP 

(t/hiện); 

- UBND các xã, phường ( t/hiện);  

- Trang thông tin điện tử ( Trâm); 

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng;    

- Lưu: VT, Trâm.  

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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