
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /KH-STTTT 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện nhiệm vụ truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai - Chủ 

động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 424 /KH-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh 

về việc Truyền thông về công tác phòng chống thiên tai - Chủ động thích ứng 

với biến đổi khí hậu từ cộng đồng trên địa bàn Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2025; 

Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh về việc cấp 

kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện nhiệm vụ truyền thông 

về công tác phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai - 

Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 

2021 với nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- 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. 

- Thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến thời tiết, công tác chỉ đạo 

PCTT và TKCN; phổ biến kiến thức cơ bản về PCTT và TKCN, bảo vệ công 

trình phòng, chống thiên tai. 

- 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. Giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai bằng 

nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của mọi đối 

tượng, vùng, miền. 

 II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 1. Nội dung 

a. Truyền thông trên báo chí, truyền hình 

- Truyền thông trên các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa 

phương: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử và tạp chí chuyên ngành tích cực 

tham gia thông tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 

hậu quả thiên tai bằng các tin, bài, các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương 

trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp. 



 
 

- Xây dựng phóng sự truyền hình thông tin về công tác Phòng chống thiên 

tai, tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh. 

b. Truyền thông trên mạng xã hội 

- Ký kết thỏa thuận với với Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh để nhận 

thông tin thường xuyên về tình hình thời tiết, thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn; 

tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội (qua Fanpage “Cổng Thông tin 

Hà Tĩnh”, “Thông tin cảnh báo mưa, bão, lũ, lụt tỉnh Hà Tĩnh” và các trang, tài 

khoản Zalo …). 

- Xây dựng video clip mô phỏng với các nội dung như: Kỹ năng phòng, 

chống bão; kỹ năng phòng, chống lũ quét; kỹ năng phòng, chống sạt lở đất; kỹ 

năng phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; hướng dẫn phòng, chống thiên tai 

trong học đường; hệ thống phòng, chống thiên tai và các kỹ năng khác theo thời 

gian trên địa bàn tỉnh để thông tin tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội qua 

Fanpage “Cổng Thông tin Hà Tĩnh”, “Thông tin cảnh báo mưa, bão, lũ, lụt tỉnh 

Hà Tĩnh” và các trang, tài khoản Zalo, qua phần mềm Thông tin phòng chống 

thiên tai tỉnh… 

 c. Truyền thông qua Phần mềm phục vụ phòng, chống thiên tai tỉnh 

Duy trì, vận hành, cung cấp thông tin thường xuyên cho phần mềm phục vụ 

PCTT tỉnh. Cập nhật cơ sở dữ liệu về phòng, chống thiên tai trên phần mềm để cán 

bộ, người dân nắm thông tin triển khai phòng, chống như: Kỹ năng phòng, chống 

bão; kỹ năng phòng, chống lũ quét; kỹ năng phòng, chống sạt lở đất; kỹ năng 

phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; hướng dẫn phòng, chống thiên tai trong học 

đường; hệ thống phòng, chống thiên tai và các kỹ năng khác theo thời gian. Cung 

cấp các dữ liệu về thông tin cảnh báo, thông tin phòng, chống thiên tai trên phần 

mềm đối với từng đợt thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.  

 2. Thời gian, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp 

(Như phụ lục kèm theo). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 

của UBND tỉnh về việc cấp kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông để thực 

hiện nhiệm vụ truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai - Chủ động thích 

ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Bưu chính - Viễn thông chủ trì, hướng dẫn các đơn vị triển 

khai thực hiện Kế hoạch này; thẩm định nội dung đối với các nhiệm vụ theo kế 

hoạch. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cho Lãnh đạo Sở. 

2. Giao Văn phòng Sở phân bổ kinh phí, hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh 

phí thực hiện hợp lý, hiệu quả, thanh quyết toán đúng quy định. 



 
 

3. Giao các phòng, đơn vị liên quan phối hợp với Phòng Bưu chính - Viễn 

thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ cụ 

thể đã được phân công tại Kế hoạch. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo qua Phòng 

Bưu chính - Viễn thông tổng hợp, đề xuất Lãnh đạo Sở xem xét, điều chỉnh./. 

 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNNTT-TT; 

- Lưu: VT, BCVT3. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

  

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 



 
 

PHỤ LỤC 

NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP, KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-STTTT ngày     /8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối 

hợp 

Dự toán kinh 

phí (ĐVT: 

Đồng) 

Thời gian 

hoàn 

thành 

 

1 

Truyền thông với các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung 

ương đến địa phương: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện 

tử và tạp chí chuyên ngành tích cực tham gia thông tin, 

tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 

hậu quả thiên tai bằng các tin, bài, các ký sự, phóng sự 

chuyên đề... 

 

 

Phòng BCVT 

 

 

Văn phòng Sở 

 

 

45.000.000 

 

Quý 

3,4/2021 

 

2 

Xây dựng 01 phóng sự truyền hình thông tin về công tác 

Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng 

chức năng trên địa bàn tỉnh. 

Trung tâm 

CNTT-TT 

Phòng BCVT;  

Văn phòng Sở 

50.000.000 Quý 

3,4/2021 

 

 

3 

Ký kết thỏa thuận với với Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh 

để nhận thông tin thường xuyên về tình hình thời tiết, thiên 

tai có thể xảy ra trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền rộng rãi 

trên mạng xã hội (qua Fanpage “Cổng Thông tin Hà 

Tĩnh”, “Thông tin cảnh báo mưa, bão, lũ, lụt tỉnh Hà Tĩnh” 

và các trang, tài khoản Zalo …), phần mềm phục vụ 

phòng, chống thiên tai tỉnh. 

Cung cấp thông tin thường xuyên, cập nhật cơ sở dữ liệu 

Phòng BCVT Văn phòng Sở 

 

 

90.500.000 

 

 

Quý 

3,4/2021 



 
 

về phòng, chống thiên tai cho phần mềm phục vụ PCTT 

tỉnh (http://pctt.hatinh.gov.vn) 

 

 

4 

Xây dựng 04 video mô phỏng với các nội dung như: Kỹ 

năng phòng, chống bão; kỹ năng phòng, chống lũ quét; kỹ 

năng phòng, chống sạt lở đất; kỹ năng phòng, chống hạn 

hán, xâm nhập mặn; hướng dẫn phòng, chống thiên tai 

trong học đường; hệ thống phòng, chống thiên tai và các 

kỹ năng khác theo thời gian trên địa bàn tỉnh để thông tin 

tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội qua Fanpage “Cổng 

Thông tin Hà Tĩnh”, “Thông tin cảnh báo mưa, bão, lũ, lụt 

tỉnh Hà Tĩnh” và các trang, tài khoản Zalo… 

Trung tâm 

CNTT-TT 

Phòng BCVT;  

Văn phòng Sở 

 

 

120.000.000 

 

 

 

Quý 

3,4/2021 

5 Duy trì, vận hành phần mềm phục vụ phòng chống thiên tai 

tỉnh. 
Trung tâm 

CNTT-TT 

Phòng BCVT;  

Văn phòng Sở 

 

44.500.000 

Quý 

3,4/2021 

 TỔNG 350.000.000  

Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn./. 

 

http://pctt.hatinh.gov.vn/
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