UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:233 /PVHTT-NV
V/v tuyên truyền phương án ứng phó,
phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra do
mưa lớn,lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy
ra lũ quét, sạt lở đất.

Biên Hòa, ngày 24 tháng 05 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao;
- Trang thông tin điện tử Biên Hòa;
- Ủy ban nhân dân 30 phường, xã.
Thực hiện Văn bản số 6392/UBND-KTNS ngày 23/05/2022 của UBND
thành phố Biên Hòa về việc theo dõi, chủ động phương án, ứng phó, phòng tránh
thiệt hại có thể xảy ra do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt
lở đất. Văn bản số 322/PCTT ngày 23/5/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên
tai, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn thành phố Biên Hòa về việc tổ chức hoạt
động hưởng úng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022; Văn bản số
319/PKT ngày 21/05/2022 của Phòng Kinh tế thành phố Biên Hòa về việc chủ
động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố thực hiện công tác tuyên truyền như sau:
1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
- Tuyên truyền tổ chức hoạt động hưởng úng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống
thiên tai năm 2022; cảnh báo kịp thời về tình hình mưa, lũ đến các cơ quan, tổ
chức, các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng, các chủ phương tiện vận tải
thuỷ, khai thác khoáng sản và người dân biết để chủ động ứng phó, phòng tránh
thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh, lũ, lũ quét và nguy cơ sạt lở đất,
ngập úng có thể xảy ra. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để
có biện pháp ứng phó kịp thời trên hệ thống phát thanh thành phố và phường, xã;
đồng thời phối hợp với Phòng Kinh tế cập nhật các thông tin về phòng, chống thiên
tai trên địa bàn thành phố để tuyên truyền qua phương thức trực quan cổ động, xe
lưu động, treo băng rôn, phướn, pano tại các khu vực sông, suối có nguy cơ xảy ra
lũ, lụt trên địa bàn thành phố và có kế hoạch gia cố, tháo gỡ các pano tuyên truyền
trên địa bàn thành phố đang thuộc sự quản lý của đơn vị.
2. Trang thông tin điện tử Biên Hòa
- Đăng tải nội dung tuyên truyền tổ chức hoạt động hưởng úng Tuần lễ
Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022; nội dung phổ biến hướng dẫn kỹ năng
ứng phó mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ để người dân biết, chủ
động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. (Một số tài liệu tham khảo đăng

tải
trên website:phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-lieu-truyen-thongpctt.aspx) lên Trang thông tin điện tử Biên Hòa; cập nhật thường xuyên các tin, bài
của các phóng viên đưa thông tin tuyên truyền tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần
lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022.
3. Ủy ban nhân dân 30 phường, xã
- Tuyên truyền tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống
thiên tai năm 2022 trên hệ thống phát thanh cơ sở về cảnh báo kịp thời về tình hình
mưa, lũ đến các cơ quan, tổ chức, các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng, các
chủ phương tiện vận tải thuỷ, khai thác khoáng sản và người dân biết để chủ động
ứng phó, phòng tránh thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh, lũ, lũ quét
và nguy cơ sạt lở đất, ngập úng có thể xảy ra trên địa bàn; kỹ năng ứng phó mưa
lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ để người dân biết, chủ động phòng,
tránh, giảm thiểu thiệt hại. (Một số tài liệu tham khảo đăng tải trên
website:phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-lieu-truyen-thong-pctt.aspx).
- Rà soát các pano tuyên truyền, bảng, biển quảng cáo trên địa bàn có kế
hoạch gia cố, tháo gỡ, thay mới nội dung cho phù hợp với từng thời điểm hoặc liên
hệ các đơn vị chủ quản để sửa chữa kịp thời.
Trên đây là nội dung về việc tuyên truyền tuyên truyền phương án ứng phó,
phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra do mưa lớn,lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét,
sạt lở đất của Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin

và Thể thao; Ủy ban nhân dân 30 phường, xã phối hợp triển khai thực hiện; gửi
báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 07/06/2022 để tổng hợp báo
cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai, chữa cháy rừng và tìm
kiếm cứu nạn thành phố Biên Hòa theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.
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