
TM. UY BAN NHAN 1)AN 
KT. CHU TICII 
PFIO CHU T!CH 

UY BAN NHAN DAN 
THI XA CIJA LO 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
floe lap - Tu' do - Hanh phuic 

Ci'a Lô, ngây tháng na/n 2020 So: /UBND-KT 
V/v ting cuè'ng ftuyen thông nâng 

cao nhtn thirc vt k näng ye phOng 
chông thiCn tai. 

KInh gii'i: - UBND các phuông; 

- Phông Van boa - thông tin; 

- Trung tarn VHTT và truyên thông. 

Thrc hin Cong van sO 101/VP.PCTT ngày 07/8/2020 cüa Yan phông thuô'ng 
tru'c Ban chi buy PCTT - TKCN Ngh an ye vic thng cu'ng truyên thông nâng cao 
nhin th(i'c va k5' nang ye pbông, chOng thiên tai. 

Iruoc din bin thiCn tai ngày câng bt thung và crc doan, cong tác thông tin 
truyên thông nâng cao nhn thirc ye phông chOng thiên tai dóng gop vai trO quan 
trong, gop phân giârn nh rcii ro do thiên tai gay ra. Nhärn tang cuô'ng cong tác truyCn 
thông nâng cao nhn thic , k' nAng ye phông chông thiCn tai cho chInh quyên da 
phi.ro'iig v\ nguôi dan, giüp cOng tác nay cbuyên tü bj dng lrng phó sang chü dng 
phong ng1ra. LJBND thj xä yêu câu: 

1. UBND các phu'ng dua ni dung thông tin truyn thông nâng cao nhmn thrc 
ye phàng chOng thiên tai, vào trong xây diing pbu'ang an üng phó thiên tai, ké hoich 
phOng chông thiCn tai cüa dja phuong vâ tO chüc triCn khai thiic hin. 

2. PhOng Van hóa thông tin, Trung tarn VI-ITT và truyën thông nghiCn cru biCn 
tIp, sil,  dung các tãi 1iu tuyên truyCn dã du'Q'c Ban chi do Trung u'o'ng ye phOng 
chOng thiCn lai xây dimg và phô biên, tuyCn truyCn trên các phu'ong tin thông tin di 
ching, phü h9p vói dc diem các 1oi hInh thiên tai thu'ông hay xáy ra trCn dla  ban. 
(dja chi khai thác và danh rn1ic tài 1iu gui kern theo cOng van nay). 

YCu câu chü tjcb UBND các pbu6ng; Thu tru'&ng các phông ban, don vj lien 
quan nghiCrn tiic triCn khai tic hin./.  jjla. 

TVoi ii/zâii: 

- Nhu trCn; 

- BCH PCTT-TKCN tinh (b/c); 

- Chü tich. PCT UBND thi xã (b/c); 

- Lirti: \' i, 

VO Van FIiing 


	Page 1

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2020-08-10T09:35:07+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2020-08-10T09:35:11+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2020-08-10T09:35:17+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2020-08-10T09:35:22+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




