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KẾ HOẠCH
Tổ chức Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai của ngành Thông tin
và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 4213/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) trên địa
bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tổ
chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) ngành Thông tin và Truyền
thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp ngành Thông
tin và Truyền thông trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội
an toàn trước thiên tai.
- Tăng cường công tác quản lý, trong đó đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa,
chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của các đơn
vị, doanh nghiệp.
- Tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên
tai cho Nhân dân và cán bộ, nhân viên tại các cơ quan, đơn vị, tạo được sự đồng thuận,
ý thức chủ động của mọi người trong phòng chống thiên tai.
2. Yêu cầu
- Kế hoạch được triển khai sâu rộng trong toàn ngành, phù hợp với điều kiện
tình hình từng đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sang chủ động phòng
ngừa thiên tai.
- Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng
phí, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Huy động được sự tham gia, phối hợp của các tổ chức, cá nhân đối với công
tác phòng chống thiên tai.
II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, PHẠM VI
1. Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019:
“Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”.
2. Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019 (Các hoạt động hưởng ứng tập trung
trong Tuần lễ Quốc gia từ ngày 15/5/2019 đến ngày 22/5/2019).
3. Phạm vi: Tại Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, doanh nghiệp
ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
III. NỘI DUNG CHÍNH
1. Hoạt động truyền thông, tuyên truyền
a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai; công tác
kiểm tra xử lý vi phạm.
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc
gia phòng chống thiên tai.
- Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng
phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng.
- Thông tin về công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chỉ đạo của các cấp chính
quyền về công tác phòng chống thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang
thiết bị và nhu yếu phẩm phòng chống thiên tai tại cơ quan, đơn vị; các mô hình, bài
học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng, chống thiên tai.
b) Hình thức
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử
của Sở, các đơn vị, doanh nghiệp,…
- Tuyên truyền thông qua lễ phát động, lễ ra quân hưởng ứng, hội nghị, hội
thảo, sự kiện hưởng ứng...
- Tuyên truyền, cổ động trực quan, trực tiếp tại các đơn vị, doanh nghiệp:
+ Áp phích, băng rôn, khẩu hiệu,...
+ Tuyên truyền qua các cuộc họp tại các đơn vị, doanh nghiệp, thông qua hệ
thống Đài Truyền thanh không dây tại các xã, phường và thị trấn,…
c) Khẩu hiệu tuyên truyền
- Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019.
- Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng.
- Chung sức phòng chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại.
- Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng
chống thiên tai.
- Các hộ gia đình chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa phòng khi thiên tai xảy
ra.
- Các hộ gia đình chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết
yếu đề phòng thiên tai xảy ra.
- Các khẩu hiệu tuyên truyền khác phù hợp đặc điểm, tình hình thiên tai tại địa
phương.
2. Tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao an toàn
cho hệ thống công trình phòng chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị
ứng phó thiên tai tại các đơn vị, doanh nghiệp
a) Các đơn vị, doanh nghiệp có hạ tầng kỹ thuật viễn thông: Kiểm tra, rà soát
và có phương án nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng chống thiên tai tại
đơn vị, đặc biệt là các công trình dạng tháp, có kết cấu cồng kềnh, đảm bảo an toàn khi
có bão, lũ xảy ra. Chuẩn bị triển khai phương án chi tiết đảm bảo mạng lưới hoạt động
thông suốt khi có mưa, bão, lũ và phương án dự phòng cho các tình huống mất điện,
đổ cột, đứt cáp,… Định kỳ thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, gia cố hạ tầng thông tin, đặc
biệt là hệ thống thông tin liên lạc ở các công trình hồ chứa nước, vùng sâu, vùng xa,
vùng hải đảo, vùng dễ bị chia cắt và các vùng có các công trình trọng điểm; kiểm tra
các dự án hạ tầng đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tổ chức khắc
phục ngay các điểm nguy hiểm, có nguy cơ gây tai nạn.
b) Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện các nội dung Kế hoạch đảm bảo an toàn
thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phương
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án ứng phó bão mạnh, siêu bão và phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro,
thiên tai năm 2019 của đơn vị.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
Xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên
tai của ngành Thông tin và Truyền thông; tuyên truyền phổ biến Quyết định số
173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo và kiểm tra, đánh
giá việc triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng
chống thiên tai ngành Thông tin và Truyền thông tới các cơ quan, đơn vị trong ngành
và phân công trách nhiệm tới từng phòng, trung tâm thuộc Sở, cụ thể như sau:
- Phòng Bưu chính - Viễn thông: Xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần
lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai của ngành. Tổ chức việc thực hiện kế hoạch
trong ngành Thông tin và Truyền thông; tổng hợp kết quả triển khai của ngành, báo
cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước ngày 05/6/2019.
- Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản: Tổ chức hoạt động truyền thông, tuyên
truyền về công tác phòng chống thiên tai tại mục 1, phần III Kế hoạch này.
- Văn phòng Sở: Triển khai thực hiện treo băng rôn tuyên truyền về phòng
chống thiên tai tại Sở.
- Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chế độ
trực tại Trung tâm dữ liệu, đảm bảo duy trì sự hoạt động của hệ thống thông tin, hệ
thống hạ tầng điện, báo cháy; sẵn sàng xử lý khi có sự cố phát sinh.
2. Các đơn vị, doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông
- Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng chống
thiên tai của ngành Thông tin và Truyền thông, các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng Kế
hoạch và chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc
gia về phòng chống thiên tai phù hợp; tuyên truyền phổ biến Quyết định số 173/QĐTTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, nhân viên tại đơn vị.
- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền lồng ghép một số nội dung vào các cuộc họp,
buổi sinh hoạt.
- Triển khai các biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống thông tin; rà soát công
tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại đơn vị.
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai (1522/5) ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019, các đơn vị, doanh nghiệp ngành
Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (VBĐT để b/c);
- Sở NN&PTNT (VBĐT);
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (VBĐT);
- Các đơn vị, doanh nghiệp ngành TT&TT;
- Văn phòng Sở, phòng TTBCXB (VBĐT để t/h);
- Lưu: VT, BCVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở ThôngNguyễn
tin vàTấn Trung
Truyền thông
Tỉnh Khánh Hòa
14.05.2019
14:26:16 +07:00
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Danh sách các cơ quan, đơn vị ngành Thông tin và Truyền thông
STT

Tên cơ quan, đơn vị
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Viễn thông Khánh Hòa
Viettel Khánh Hòa – Số 09 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Nguyên, NT
Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung - Đường số 2, Khu công nghiệp Đà
Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu – Chi nhánh Đà Nẵng
Trung tâm Thông tin Di động Vietnamobile
Bưu điện tỉnh Khánh Hòa
Đài Thông tin duyên hải Nha Trang - Số 40/1 Trần Phú
Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII
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