
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:      /STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 04 tháng 10 năm 2021 
   

V/v tuyên truyền sẵn sàng ứng phó với thiên tai  

trên địa bàn tỉnh 

  

 

 

               Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố. 

    

 

Căn cứ Công văn số 9220/UBND-KT ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc sẵn sàng các biện pháp ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, Phòng Văn hóa và Thông tin 

các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị 

trấn tuyên truyền các nội dung sau: 

- Thông tin kịp thời, nhanh chóng tình hình diễn biến thời tiết và thiên tai 

trên địa bàn tỉnh; nội dung các công điện, văn bản chỉ đạo công tác phòng, 

chống thiên tai của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh để người dân biết, chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.  

- Tiếp tục tuyên truyền về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai theo hướng 

dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2408/STTTT-TTBCXB 

ngày 22/9/2021. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở NN&PTNT (VBĐT); 
- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (T, 02). 

 

 

 

 

 

 

 Phạm Duy Lộc 
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