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Số:382 /UBND -VH&TT
V/v đẩy mạnh tuyên truyền
về công tác khí tượng thủy văn
Kính gửi:

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện;
- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/HU, ngày 08/3/2022 của Ban Thường vụ
Huyện ủy tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng
thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; UBND huyện yêu cầu
Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện, Trưởng Phòng Văn hóa và
Thông tin huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được
giao triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về khí tượng thủy văn, đặc biệt là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc và các văn bản có liên quan khác như: Nghị quyết số 24NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động
ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường,
Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa
XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045; Công văn số 193-CV/TU, ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và hệ thống chính sách,
pháp luật về khí tượng thủy văn: Luật Khí tượng thủy văn, Chiến lược phát triển
ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; chương trình hành
động, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10 của Trung ương, của tỉnh về công tác khí
tượng thủy văn,.... Nhấn mạnh, làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng, sự đóng góp của
công tác khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc
phòng, an ninh và phục vụ đời sống Nhân dân.
- Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa
phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khí tượng thủy văn trong phạm vi, lĩnh vực,
địa bàn quản lý, phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch,
chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cơ quan,
đơn vị, địa phương. Xác định công tác khí tượng thủy văn là nhiệm vụ quan trọng, cấp
thiết, thường xuyên, liên tục cần có sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa
phương và toàn xã hội.

- Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác khí tượng thủy
văn thể hiện trong Chỉ thị số 10. Phản ánh sinh động hoạt động của các địa phương,
đơn vị trong triển khai những nội dung nhiệm vụ công tác khí tượng thủy văn theo
Chỉ thị số 10, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chương trình, kế hoạch của Trung
ương, của tỉnh, huyện...
- Tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong công
tác khí tượng thủy văn; phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện
các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thủy văn;
chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động khí tượng thủy văn làm lộ
lọt thông tin bí mật nhà nước, gây mất an toàn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến sự
phát triển của đất nước, của tỉnh, huyện.
- Đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng
công tác khí tượng thủy văn để xuyên tạc chống phá đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội và ảnh
hưởng tiêu cực tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân.
2. Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường đăng tải trên Trang thông tin điện tử, phát trên đài truyền
thanh nội dung Chỉ thị 10 gắn với việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và nhất là diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để tuyên
truyền, phổ biến, nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn
trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phục vụ thiết thực đời sống
dân sinh.
- Thực hiện nghiêm quy định về đăng tải, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai,
khí tượng thủy văn và việc sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Kịp
thời thông tin, phê phán những hành vi vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của
Nhà nước về công tác khí tượng thủy văn.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Theo chức năng nhiệm vụ, chủ
động phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, quản lý chặt chẽ các hoạt động,
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, nhất là mạng xã hội; thường xuyên kiểm
tra, rà soát nội dung thông tin, kịp thời phát hiện, đề nghị cơ quan chức năng xử lý
nghiêm tổ chức, cá nhân lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật
liên quan đến công tác khí tượng thủy văn và phòng, chống thiên tai, gây ảnh hưởng
đến công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện, Trưởng Phòng Văn
hóa và Thông tin huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện;
- Lưu: VT, PVH&TT.
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