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Lạng Sơn, ngày 07 tháng 12 năm 2018 
ơ 

V/v tăng cường thông tin truyền 
thông, nâng cao nhận thức và kỹ 

năng PCTT 
 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 173/TWPCTT ngày 12/11/2018 của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc tăng cường thông tin truyền thông, 
nâng cao nhận thức và kỹ năng PCTT, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Báo Lạng Sơn, Đài 
Phát thanh – Truyền hình tỉnh và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ 
tăng cường công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng 
phòng chống thiên tai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do đơn 
vị quản lý và cộng đồng dân cư; đồng thời đưa công tác truyền thông vào nhiệm 
vụ thường xuyên trong kế hoạch phòng chống thiên tai hằng năm của các cấp, 
đơn vị. Quá trình thực hiện chú ý khai thác các tài liệu liên quan (có danh mục 
gửi kèm) để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ 
huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ động nghiên cứu, kịp 
thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

(Gửi kèm theo Công văn số 173/TWPCTT ngày 12/11/2018). 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Chi cục Thủy lợi; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Phùng Quang Hội  
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