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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về phòng, chống thiên tai,  

chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về phòng, chống 

thiên tai - chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng; 

Căn cứ Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 14/9/2020 của Tỉnh ủy Khánh Hòa 

tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; 

Thực hiện Công văn số 9216/UBND-KT ngày 07/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1055/QĐ-TTg về việc ban hành 

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên 

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

đồng năm 2020 như sau:  

I  M C Đ CH, Y U C U  

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, chính quyền các cấp 

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 về thích ứng với biến đổi khí hậu và rủi 

ro thiên tai để phát huy ý thức tự giác, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, 

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

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

động thích ứng với biến đổi khí hậu bằng nhiều hình thức truyền thông phong 

phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng, vùng, miền. 

II  NỘI  UNG TUY N TRUYỀN 

- 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, 

chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 
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- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn 

vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- 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, 

khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương như: Đảm bảo an toàn cho hệ thống đê 

điều, hồ 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,… 

- 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. 

- Thông tin việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, 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, các cơ quan chuyên môn 

trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động thích 

ứng với biến đổi khí hậu. 

- Tuyên truyền xu thế biến đổi khí hậu, diễn biến tình hình thiên tai trên 

thế giới và Việt Nam; những tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu tới kinh tế, 

chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã 

hội và đời sống người dân. 

- Tuyên truyền, phổ biến các mô hình canh tác nông nghiệp xen canh 

thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển và nhân rộng các giống cây trồng, vật 

nuôi, các mô hình trồng trọt và chăn nuôi có khả năng thích ứng với biến đổi khí 

hậu. 

- Tuyên truyền công tác bảo vệ các hệ sinh thái và đa dạng sinh học; tăng 

cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ; đẩy mạnh các hoạt 

động thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái và dựa vào cộng đồng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản chủ trì, theo dõi thực hiện Kế 

hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 05/12 hàng năm. 

2. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm 

Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thông 

tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, 

chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu theo nội dung tại Mục II. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền về công tác 

phòng, chống thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bằng nhiều hình 

thức và phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương; hướng dẫn Đài Truyền 



3 

 

 

 

thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung tại mục II Kế hoạch 

này. 

4. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố thực hiện truyền, 

phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai đầy đủ, chính xác và kịp thời phục vụ phòng 

tránh thiên tai hiệu quả theo Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. 

5. Chế độ báo cáo: Các cơ quan, đơn vị tại Mục III của Kế hoạch này báo 

cáo kết quả tuyên truyền về Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản trước ngày 

30/11 hàng năm qua địa chỉ email: bcxb.stttt@khanhhoa.gov.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị tại mục III (VBĐT); 

- Cục Thông tin cơ sở (VBĐT để b/c); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Sở TN&MT (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (A, 02). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm  uy Lộc 
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