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V/v tuyên truyền Chỉ thị về công tác
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn.

Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông
huyện.
- Ủy ban nhân dân các xã.
Thực hiện Công văn số 691/STTTT-TTBCXB, ngày 28/04/2022 của Sở
Thông tin và Truyền thông tuyên truyền Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức triển
khai thực hiện tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh cấp huyện và các
phương tiện truyền thông khác. Đồng thời, hướng dẫn đài truyền thanh cấp xã
tuyên truyền rộng rãi đến người dân với các nội dung sau:
Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng
và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 được phê duyệt tại
Quyết định số 533/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ,
Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường năng
lực, kỹ năng cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh
theo phương châm 4 tại chỗ.
Tuyên truyền cho người dân các kỹ năng phòng, chống và ứng phó trước các
tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đồng thời chủ
động phối hợp với chính quyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu
quả thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa
phương.
Tuyên truyền, hướng dẫn và huy động người dân trực tiếp tham gia vào các
hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn như
diễn tập phòng tránh thiên tai, đánh giá rủi ro thiên tai, các sự kiện liên quan.
Thông tin 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, hồ
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đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra
khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét...
Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu,
những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị, đồng
thời phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng
chống thiên tai; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa,
ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; những hành vi tung tin không chính xác gây
tâm lý hoang mang trong cộng đồng.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân huyện (B/c);
- Lưu: VT, PGDĐT.
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