UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số 1903 /STTTT- TTBCXB
V/v tăng cường tuyên truyền ứng phó với
cơn bão số 7 (NANGKA), áp thấp nhiệt đới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:
- Trung tâm Truyền thông tỉnh;
- Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Truyền thông và
Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo về phòng, chống cơn bão số 7 (NANGKA), áp thấp nhiệt
đới tại các văn bản: Công điện số 1393/CĐ-TTg ngày 12/10/2020 của Thủ tướng
Chính phủ; Công điện số 09/CĐ-BTTTT ngày 13/10/2020 của Bộ Thông tin và
Truyền thông; Văn bản số 6991/UBND-NLN3, ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh
Quảng Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Truyền thông tỉnh,
Phòng Văn hóa Thông tin, Trung Tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã,
thành phố triển khai thực hiện công tác truyền như sau:
1. Trung tâm Truyền thông tỉnh:
- Cập nhật kịp thời diễn biến của cơn bão trên hạ tầng truyền thông của đơn vị
để cung cấp thông tin người dân biết, chủ động phòng chống;
- Cung cấp các văn bản chỉ đạo của tỉnh về việc ứng phó với với cơn bão số 7
(NANGKA), áp thấp nhiệt đới trên Trang tổng hợp của Cổng thông tin điện tử tỉnh
để hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục tuyên truyền, các địa phương, người dân nắm
biết, triển khai.
2. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện,
thị xã, thành phố:
+ Tăng cường thời lượng tuyên truyền qua hệ thống đài cấp huyện, đặc biệt là
qua hệ thống truyền thanh cơ sở và khu dân cư; tiếp sóng phát thanh từ Trung tâm
Truyền thông tỉnh, tăng cường công tác tin, bài tuyên truyền tại địa phương về diễn
biến của cơn bão và áp thấp nhiệt đới để người dân nắm biết chủ động phòng chống;
phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thông báo kịp thời chỉ đạo của chính
quyền địa phương trong trường hợp có sự cố xảy ra.
+ Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão,
bảo vệ an toàn về người và tài sản; duy trì, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện
cứu hộ, cứu nạn ứng cứu khi có yêu cầu; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật
tự trên địa bàn; triển khai ngay các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão…
+ Cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phần, các fanpage
DDCI của địa phương để góp phần lan tỏa thông tin rộng rãi, hiệu quả.
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện công tác
tuyên truyền.
* Tài liệu gửi kèm văn bản
+ Công điện số 1393/CĐ-TTg ngày 12/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới;
Công điện số 09/CĐ-BTTTT ngày 13/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc chủ động ứng phó bão số 7, áp thấp nhiệt đới;
Văn bản số 6991/UBND-NLN3, ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh
về việc chủ động các biện pháp phòng chống bão số 7 (NANGKA).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ TT&TT (b/c);
- BTG Tỉnh ủy (b/c);
- Sở NN&PTNN (p/h);
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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