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U BAN NHAN DAN
TINH QUANG TRI

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hinh phüc

S: 34/UBND-NN
V/v tang ci.rông truyên thông
nâng cao nhn thrc và k' näng ye
phông chông thiên tai

Quáng Trj, ngày4 tháng 7- nám 2020

Kinh gi:ri:
- Các SÔ, Ban, ngành, doãn the cap tinh;
- Van phông Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh;
- Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh;
-BáoQuãngTrj;
- UBND các huyn, thj xã, thành phô.
Nhm nâng cao nhn thirc vâ trang bj k9 nãng v phông chng thiên tai
cho chInh quyn các cp và ngu&i dan d chü dng ing phó v6i các din bin
bt thtr&ng, circ doan cüa thiên tai, gop phn giãm nhç rüi ro do thiên tai gay ra;
UBND tinh Quâng Trj yêu cu các dan vj, dja phwing lien quan thrc hin các
nhiêm vu sau:
1. Tang cu&ng cong tác thông tin, truyn thông v phông chng thiên tai
d nâng cao nhn thirc cüa cong dng và dim ni dung nay vão kê hoch phOng
chng thiên tai hang nãrn cOa các don vj, dja phi.rang.
2. Giao Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh, Báo Quãng Trj nghiên cüu,
biên tip, sr diing tài 1iu tuyên tmyn do Ban Chi do Trung uong v PhOng
chng thiên tai xãy dçrng (dja chi khai thác vâ danh miic tài Iiu nhii Phi 1ic
kern theo van ban s 78/TWPCTT ngày 13/7/2020) dê phô bin, tuyên truyên
trên các phiiang tin thông tin di chiing, phii hçp vth tInh hInh thirc tin cüa
Quáng Trj
Noi n/i in:
- Nhu trén;
- Liru: VT,NN.

TM.UY BAN NHAN DAN
KT.CHU TICH
CHU TICH tt

HàS5Dông

AN CHI ftO TRUNG IJONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
yE PHONG, CHONG ThEN TAI
So:

/TWPCTT

Ha Nói, ngày .43 tháng 7 nám 2020

V/v tang cung truyên thông nâng cao
nhn thrc và k5 näng ye phông chông
ai.

UBND TtNH QUANG1'f
Al

SÔ
J1 gày46.i
Chuyê'n' (\IIL

rn: D ng chI Truàng ban Ban chi huy Phông chng thiên tai
Va TIm kiêm ciru nan các Tinhl Thành phô.

S8'v k1 hiu HS: rthc..dj.n. in thiên tai ngày càng bt thithng và circ doan, cong tác thông
tin truyn thông nâng cao nhn thiLrc v phông chông thiên tai dóng vai trô quan
tryng, h tr cong tác chi dao diu hânh vã gop phn giãm nh rüi ro do thiên tai
gay ra. N1irn tang cung cOng tác truyn thông nâng cao nhn thic và k näng v
phông chng thiên tai cho chInh quyn các cap và nguii dan, giüp cong tác nay
chuyn dn t1r bj dng rng phó sang chü dng phông ngra, Ban Chi dao Trung
uoig v Phèng cMng thiên tai d ngh Dông chI Tri.rng ban Ban Chi huy Phông
chng thiên tai và TIm kirn cüu nan các tinh/thành phô chi dao thirc hin mt so
ni dung sau:
1. Chi do các Co quan chuyên môn, chInh quyn các cp dua hoat dng
thông tin truyên thông nâng cao nhn thüc ye phông chông thiên tai là mt ni
dung trong k hoach phông chng thiên tai và trin khai thirc hin tai dja phuong.
2. Chi dao các co quan thông tin truyn thông, dài phát thanh, truyn hInh
các cp tai dja phucing nghiên ciru biên tip, sir ding các tài 1iu tuyên truyn dã
duçic Ban chi dao Trung uong ye Phông chông thiên tai xây dirng và tng hçp d
ph bin, tuyên truyn trên các phuong tin thông tin di chiing, phü hgp dtc
dim tai các dja phuo'ng.
(D/a chi khai thác và danh mjc tài lieu gi kern tçii Phi lyc)
D nghj Dng chI quan tam chi dao, thiic hin./.
Noi nlzân:
- Nhu trên;
- Phó TrixOng ban thi.rông trrc (d b/c);
- VP TT BCH PCTT và TKCN các tinh/TP;
- Ltru VT. (, 1O

KT. TRIXONG BAN
PHO TRIJQNG BAN
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Cách nhãn biét bAo và
each dua tâu thuy n ra
khOi vüng nguy him

Cách neo du tàu thuy n
tránh trübAo

Cách chng chng nba ci'ra
4p47s
tru&c bAo
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Phim "HirOng dn an toãn
trU&c bAo"
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Phim "VUng yang La chn
bAo"
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ththng dn v bâo v tài san, long
https://drive.google.com/file/d/ I
be nuOi trông thüy san yen bin khi
4uY5aOI 1Bb6Oin SHOrgpgOOp
th
hi
có thông tin yebAo, áp ap n ét
WYmgRg9H/view
dói

Cách phOng tránh nhn bitt bAo va https I/d.r ive. oo 1e.com/fi1c/dt1
dua tàu thuy n ra khO i vüng nguy 4ygxRY5jN6OPs2_TnaWPMYh
gi56kszv5/view
him khi cO bAo

Huàng dn each gia c nhà cira,
chung tr i khi sAp có bAo

https://drive.google.com/file/d/ I
I u2MuOdy5BeZ3FhwWX5Sn3ODOZfgHG/view
Huàng dn k5'thuât v cách neo https://drive.google.cornlfile/d/ 1
dâu tàu thuyMtránh trñ bAo khi & 1 uShIX48kcüa song, trong khu tri bAo, trong OZZNNNd1NYA9PRffikhu vjnh yen biên và song, kênh, z77AO/view
rach

1(5' näng phông chng bão dành https://drive.google.com/file/d/ I
cho nr ii dn k hu vtrc d at lien, I zs4CRgzhcV1 _sEOnzX1 HISN
1TCFrNRX/view
yen bien
https:lldrive. 00g1e.comIfile/ d/I
2Cuc2mUK1dkOnuk9Yvx 1iLfE
Nhiing diu nên lam khibão db
PWuKl4/view

https://drive.google.comlfile/d/ I
K nang phông ch6ng khi cóbo j O
L8sgbxgv93j gw0m7u I 5kph I
xãy ra
wjWYhrv/view

https://bitly.com.vnlkl bKe

https:/fbit ly.com.vn/3 6idZ

https://bitiv.com.vn/ol lbs

https://bitly.com.vn/ZbpJe

https://bit iv.com.vn/MV I 8R

https://bitly.com .vn/3RFUj

https://bit ly.com.vn/UswP5
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Phim "Bàihoctfr hi mhoa
liiquét"

Luquétvànhi ngd iuhi u
lflquét

Nhitng di unén lamvà
khôngnénlãmkhi xâyralu
quét

Sat lôdAtvành ngdAu
hi usat kcdat

Nhungdi unénVakhông
nén lam khicó dâu hi usat
l&dât

Btãi1i utruyM thôngv
han han,xámnh pmn.
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https://www.youtube.comlwatch
?v=c7s9bpkYFJo&feature=yout
u.be

rnL/
l
www.youtub e.com/watch
?vE5PCzA3Ngn4&feature=yo
utube

Bô tài lieu truynthôngchotré tm
và hgiadinh phôngchôn han https:lldrive.google.comldrive/f
han,xãmnh pm n:ti uphâmca olders/17nUOFCwXeEufOOM7pi
YlPAevnLACJKcs
cãnh, hoat hInh 2D,radiospot,vâ
ôly,t gAp.

https://drive.google.comlfile/dl 1
Hining d nnhUngdi unénlamvà
4YHb-93 itZhEZOXt7xOdt4fWkhôngnén lam khi cósat lãr dat
ZCzLipS/view

https://drive.google.comlfile/d/ I
K nàngnlinbi&
k
dAt
va
4u2-skg4s
at
chuân bjphôngtránh
OVS_cTrncaa5HawU8fgnVdW
C/view

Htnrngd ntht1ngc1i unén lamvà
khôngnén lam khicô lü qudtxãyra

Knangnhân bitt LuquétvàchuAn
b phôngtránh

KnängphôngcMng khicólii https://drive.google.com/file/d/1
887dtKfX1W59jPCFsVvpgRn
quétxãyra
gbycHwahlview
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https://bitly.com.vnIYuAOZ

https:/fbitly.com.vn/Il aoz

https://bitl y.com.vn/fJglc

h tp://bitiv.com.vn!EPpxI

https://bitiv.com.vn/A3Yf7

https:f/bitly.com.vnlg3NbC
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Phim "Thiên taiViêt Narn
16p42s
—74 nãm nhin Iai"

Phim g i&ithiu He th6ng
PhOng chng thién tai

(N

Phim Tài 1iu hi.ràng dn
Phông ch 6ng thiên tai sCr
drng trong trnr&ng hQc
(N

c'1
N

74 näm cong tác phOng chng thiên
tai Viêt Nam

Giài thiu h thng và cong tác chi
dao, diu hành, phbng chng thiên
tai Viet Nam

L.rc Itrcmg xung kIch trong Phông
chOng thiên tal

https ://drive.goojle.com/file/d/ 1
yQ A2ONTts6sWS1yod6_Bh7o
Xe9E8ZdO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?i
d=I LEztDY5pd7fchnaAvv1DN2
YcdCoyUk4pV
https://drive.googje. com/drive/f
olders/1Y6rJpOOcrf2rBIFPSOYFiXvwj
Gui2O1?usp=sharing

TàiIiu hu&ng dn cac Ic näng https://drive.google.com/file/d/ 1
phông chông thiên tai và htràng dan JtBC3BmChhckcKLV I KfOU rX
cong tác trin khai ho t dông trong Np1UHPNTO/view?usp=shariiig
truOng hçc.

jp jL/ bit1v.com.vn/LNTBI

https://bit ly.com.vn/PV 1 vc

https://bitly.com.vn/d7jYc
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