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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG QUYẾT TIẾN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /KH-UBND                 Quyết Tiến, ngày 31  tháng  8 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai - Chủ động 

thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng giai đoạn 2021- 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 383/KH-VHTT ngày 11/8/2020 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố Lai Châu về việc Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên 

tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng giai đoạn 2021- 2025.  

UBND phường Quyết Tiến xây dựng Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về 

phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng giai 

đoạn 2021- 2025 trên địa bàn phường như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố trong việc phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục hậu quả thiên tai của các cơ quan, đơn vị và người dân.  

2. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp 

phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư.  

3. Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 

quả thiên tai của toàn dân. 

 4. Tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện 

cụ thể của phường. 

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN  

1. Nội dung  

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân trong công 

tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.  

- Tuyên truyền cho người dân các kỹ năng ứng phó trước các tình huống của 

thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, chủ động phối hợp với chính 

quyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.  

- Thông tin việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khi 

có thiên tai trên địa bàn phường. Đảm bảo an toàn cho người dân, khắc phục sạt lở, 

di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở… 

 - Thông tin việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.  
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- Thông tin việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong giám sát, dự báo, cảnh 

báo thiên tai; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên 

tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại.  

- Thông tin kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế, cơ quan chuyên môn nước 

ngoài trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

 2. Hình thức tuyên truyền  

- Tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: 

Treo băng rôn; lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, tại các tổ dân phố về phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn phường.  

- Tuyên truyền trên loa truyền thanh không dây các nội dung về phòng, 

chống thiên tai.  

- Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng giai đoạn 2021- 

2025 tới toàn thể nhân dân. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Công chức văn hóa phường 

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phường tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức về phòng, chống thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng 

đồng giai đoạn 2021 – 2025 để nhân dân nắm được.  

2. Ban chỉ huy quân sự phường 

Tiếp nhận và tuyên  truyền các thông tin bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất trên địa 

bàn, các tin cảnh báo để kịp thời triển khai công tác phòng chống thiên tai trên địa 

bàn phường. 

Tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các tổ dân phố giữ mối thông tin liên lạc 

với thường trực Ban chỉ đạo khi có thiên tai, lụt bão xảy ra. 

Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác phòng, 

chống thiên tai trên địa bàn phường. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể phường  

Phối hợp tuyên truyền đến các hội viên, đoàn viên về công tác phòng, chống 

thiên tai. Tích cực phòng, chống thiên tai và chủ động ứng phó với tình hình mưa, 

gió lốc, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn. 

4. Đề Nghị các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền để người dân biết và chủ động phòng, chống 

thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu khi có thiên tai, lũ lụt, sạt lở xảy ra. 

5. Cán bộ đài truyền thanh phường 

Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây của phường về các 

phòng, chống thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn. Đảm 

bảo thông tin kịp thời, thường xuyên diễn biến tình hình bão lụt để nhân dân chủ 

động phòng tránh. 
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Trên đây là Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai - 

Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng giai đoạn 2021- 2025 trên 

địa bàn phường Quyết Tiến./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (Phòng văn hóa); 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường; 

- Cán bộ, công chức phường; 

- Các đ/c Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ DP; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hàng A Vàng 
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