ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1068 /UBND-KTN

Lai Châu, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Thực hiện quy định về dự báo,
cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp
độ rủi ro thiên tai

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Báo Lai Châu, Đài PTTH 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 (Sao gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông
nghiệp và PTNT, Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, UBND các huyện, thành phố,
thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
1. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên
quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung quy định tại điểm b, c
khoản 1 Điều 60 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg; hoàn thành trước ngày
31/5/2021.
2. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ theo quy
định tại khoản 2 Điều 59 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, cụ thể như sau:
- Phát lại các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất về thiên tai do Đài tiếng
nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam đã phát. Trong trường hợp tỉnh Lai
Châu không nằm trong vùng xảy ra thiên tai, có thể biên tập một phần bản tin
cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
- Phát tin dự báo, cảnh báo về thiên tai do Tổng cục Khí tượng Thủy văn
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông
nghiệp và PTNT, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chi tiết
hóa cho các địa phương cung cấp trong chương trình thời sự gần nhất của Đài;
- Phối hợp với các cơ quan, sở, ngành có liên quan xây dựng các chương
trình phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức

của cộng đồng về thiên tai tại địa phương và khai thác sử dụng có hiệu quả các
bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.
3. Báo Lai Châu thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 4 Điều 59
Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, cụ thể như sau: Đưa tin đầy đủ, chính xác nội
dung và phù hợp với tình hình của tỉnh Lai Châu các bản tin quy định tại Điều
10, Điều 11, Điều 12, Điều 15, Điều 18, Điều 21, Điều 24, Điều 27, Điều 30
Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg. Trong bản tin chuyên đề, bình luận được biên
tập lại một phần bản tin về thiên tai nhưng không được làm sai lệch nội dung
của bản tin.
4. UBND các huyện, thành phố tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo thiên
tai từ UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
tỉnh; chỉ đạo cơ sở phát thanh cấp huyện thực hiện các quy định truyền tin về
thiên tai có liên quan trực tiếp đến địa phương; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện
các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 60 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg.
Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh: U1; (B/c)
- Văn phòng UBND tỉnh: V1, V3;
- Sở TN&MT;
- Đài khí tượng Thủy văn tỉnh;
- Lưu: VT, KT6.
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