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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-KT 
V/v triển khai thực hiện quy định 

về dự báo, cảnh báo, truyền tin 

thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai 

Lạng Sơn, ngày        tháng       năm 2021 

 
Kính gửi:  

 - Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi 

ro thiên tai và Công văn số 3224/BTNMT-TCKTTV ngày 14/6/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-

TTg, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn 

các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, phổ biến các nội dung Quyết 

định số 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các thông tin, kiến thức về 

thiên tai, cấp độ rủi do thiên tai; dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai.  

- Nghiên cứu, ứng dụng các phương thức truyền tin phù hợp với đặc điểm 

của từng khu vực, chú trọng đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo thông tin cảnh báo, dự báo 

thiên tai đến được với cộng đồng thuận lợi, kịp thời. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý, khai thác các hồ, đập thủy lợi 

thực hiện quy định cung cấp thông tin về hồ chứa theo quy định tại Nghị định số 

48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. 

- Chủ động phối hợp với Đài Khí tưởng Thủy văn tỉnh tham mưu cho Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

để đưa ra các chỉ lệnh kịp thời trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai. 

3. Sở Công Thương 

Chỉ đạo tổ chức quản lý trực tiếp, chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân khai 
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thác các hồ thủy điện thực hiện quy định cung cấp thông tin về hồ chứa theo quy 

định tại Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trong 

công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai, cấp 

độ rủi do thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai. 

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  

 - Thực hiện các quy định về truyền tin thiên tai; truyền phát kịp thời, 

chính xác các thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai do các cơ quan có thẩm quyền 

cung cấp. Phát lại các bản tin dự báo, cảnh bảo gần nhất về thiên tai do Đài 

Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát. 

 - Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng các chương 

trình phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về thiên tai tại địa phương và khai thác sử dụng hiệu quả các bản tin dự 

báo, cảnh báo thiên tai và cấp độ rủi do thiên tai. 

6. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh 

 Thường xuyên theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp, cung cấp kịp thời các thông 

tin dự báo khí tượng thủy văn gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để thực 

hiện truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đã được chi tiết hóa cho 

các địa phương. 

7. UBND các huyện, thành phố  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg bằng 

các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn trong phạm vi quản lý; 

chú trọng đối với đồng bào ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời truyền phát các thông tin dự báo, 

cảnh báo thiên tai từ Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đến các địa bàn xã, phường, thị trấn, người dân. 

- Chỉ đạo các cơ sở phát thanh cấp huyện, thành phố thực hiện các quy 

định truyền tin về thiên tai có liên quan trực tiếp đến địa phương. 

- Chủ động rà soát, cung cấp các thông tin về các khu vực, các lĩnh vực 

hoạt động nhạy cảm, dễ bị tác động bởi thiên tai như: các khu vực nuôi trồng 

thủy sản, khu vực khai thác khoáng sản, các công trường xây dựng với Ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn 

tỉnh sau khi có bản tin dự báo, cảnh bảo đầu tiên về thiên tai, để góp phần hỗ trợ 

hoạt động dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn tỉnh có hiệu quả. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm các quy định của 
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pháp luật về cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; 

tuyên truyền, phổ biến đến từng cộng đồng dân cư để chủ động trong phòng 

ngừa, ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện nghiêm túc, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc gửi Sở Tài nguyên 

và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT. KT (NNT) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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