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 HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của 

Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai” 

----- 

 Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở Việt Nam diễn biến ngày càng 

phức tạp, cực đoan, bất thường, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh 

hưởng đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân và sự phát triển bền vững 

của đất nước. Ngày 24/3/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 

42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.  

 Căn cứ vào Kế hoạch số 193-KH/TU ngày 23/6/2020 của Tỉnh ủy và Hướng 

dẫn số 143-HD/BTGTW ngày 29/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên 

truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền thực hiện chỉ thị trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong 

các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội để triển khai thực hiện có 

hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; qua đó góp phần giảm 

thiểu thiệt hại, từng bước xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. 

- Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 

trị và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; 

vận động nhân dân, nhất là ở những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi 

thiên tai, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 

hậu quả do thiên tai gây ra. 

- Công tác tuyên truyền cần triển khai thường xuyên, kịp thời với nhiều hình 

thức đa dạng, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm từng đối tượng, từng vùng và gắn kết 

với việc triển khai tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của các 

cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tập trung 

tuyên truyền về Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư, trong đó chú trọng một số 

nội dung sau: 

5362 10/08/2020



 2 

- Vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 

quả thiên tai; quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp 

thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, đổi mới tư duy phát triển, bảo đảm 

phát triển bền vững. 

- Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là người 

đứng đầu đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Xu thế biến đổi khí hậu, diễn biến tình hình thiên tai trên thế giới và Việt Nam; 

những tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu tới kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, 

môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. 

- Tầm quan trọng của việc lồng ghép công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội của các ngành, địa phương; việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, kiểm soát an toàn thiên tai trong tất cả các hoạt động phát triển 

kinh tế - xã hội, hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai. 

- Tầm quan trọng và kết quả triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai; nêu bật bài học kinh nghiệm; chỉ rõ những khó khăn thách 

thức hiện nay. 

- Việc kiện toàn hệ thống bộ máy quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của lực lượng cứu hộ, cứu nạn các cấp và lực lượng xung kích 

phòng, chống thiên tai tại cơ sở. Việc đầu tư, nâng mức bảo đảm của hệ thống công 

trình phòng, chống thiên tai như đê điều, hồ chứa, hệ thống thông tin liên lạc, giám 

sát thiên tai; nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng công trình 

công cộng, dân sinh, kinh tế. 

- Công tác xã hội hóa, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng ngừa, 

ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Giải pháp nâng cao độ tin cậy của dự báo, 

cảnh báo; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin, phát triển hệ thống ưu tiên 

cảnh báo khẩn cấp về thiên tai lớn. 

2. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ năng ứng phó với biến đổi 

khí hậu và thiên tai; vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh phát huy tinh 

thần “tương thân tương ái” tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí 

hậu và thiên tai. 

3. Giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những tập thể, tổ chức, cá nhân tiêu 

biểu; những sáng kiến, mô hình hay, giải pháp hữu hiệu của các địa phương, đơn 

vị. Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng 

chống thiên tai; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; những hành vi tung tin không chính xác, gây 

tâm lý hoang mang trong cộng đồng.   
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III. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Thông tin, tuyên truyền trên báo chí: Thường xuyên cập nhật tình hình, 

thông tin, ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền về công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

2. Tuyên truyền qua các ấn phẩm (tờ rơi, sổ tay, bản tin thông báo nội bộ, tài 

liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp, video, clip, thơ ca, hò vè, các tác phẩm văn 

hóa, nghệ thuật, mô hình mô phỏng thực tế ảo,…). 

3. Tuyên truyền trực quan bằng việc sử dụng các phương tiện đặc trưng như: 

Tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, …tại nơi công cộng, nhất là 

những khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai. 

4. Tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống đài 

phát thanh, truyền hình địa phương, tự động chèn sóng, gửi cảnh báo trong trường 

hợp khẩn cấp qua dịch vụ viễn thông di động mặt đất, đài phát thanh, truyền hình 

địa phương. 

5. Tuyên truyền bằng xe lưu động vào những thời điểm dự báo sắp xảy ra 

thiên tai đến từng địa bàn dân cư, chú trọng các thôn, xã vùng sâu, vùng xa, địa 

phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu. 

6. Tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội: các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa 

phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân tích cực đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết, thông 

tin chính thống về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên Internet, 

mạng xã hội (Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương, 

Facebook, Zalo, Youtube, VCNET,…). 

7. Tuyên truyền lồng ghép các nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 

quả thiên tai tại hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; sinh hoạt văn hóa cộng đồng, sinh 

hoạt tôn giáo, các chương trình sinh hoạt ngoại khóa và thể chất trong nhà trường… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh 

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát việc triển khai thực hiện 

Chỉ thị 42 -CT/TW, quy định của pháp luật về công tác phòng chống thiên tai trong 

cộng đồng khu dân cư; tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, 

tâm trạng của các tầng lớp nhân dân liên quan đến công tác phòng ngừa, ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai theo Chỉ thị số 42 -CT/TW. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất 
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cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên cung cấp thông tin 

đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các sở, ban, ngành, địa phương về diễn biến, tình 

hình thiên tai, biến đổi khí hậu; xây dựng phương án tuyên truyền, ổn định trật tự, 

an toàn xã hội trong trường hợp thiên tai khẩn cấp. 

- Sở Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ công tác thông tin trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu; 

tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến thông tin dự báo tình hình 

thiên tai đến tận địa bàn dân cư, địa bàn xung yếu thường xuyên chịu ảnh hưởng 

của thiên tai, biến đổi khí hậu; xử phạt nghiêm minh việc thông tin không chính 

xác, sai lệch. 

- Sở Văn hóa , Thể thao và Du lic̣h ph ối hợp với các sở, ban, ngành, các địa 

phương để nâng cao chất lượng tuyên truyền trực quan như: tranh cổ động, băng rôn, 

khẩu hiệu, pa nô, áp phích tại nơi công cộng, những khu vực xung yếu dễ xảy ra thiên 

tai; tăng cường các biện pháp tuyên truyền bằng xe lưu động vào những thời điểm dự 

báo sắp xảy ra thiên tai đến từng địa bàn dân cư, chú trọng các thôn, xã cùng sâu, 

vùng xa, địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu.  

- Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác thông tin, 

tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW, các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai cho đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh trong 

các nhà trường. Hướng dẫn phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cho giáo viên và học sinh; lồng ghép kiến thức 

về phòng, chống thiên tai vào các chương trình giảng dạy ở các cấp học. 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tuyên truyền nội dung thực thi chính 

sách và chế độ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do chịu tác động của thiên tai; 

tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao hiểu biết, kỹ năng cho các nhóm dễ bị tổn 

thương (phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật,…) trong phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương chủ động trong việc cung 

cấp thông tin cho báo chí , nhất là cho các cơ quan báo chí của tỉnh phục vụ công 

tác tuyên truyền nhằm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

3. Các huyêṇ ủy, thành ủy trực thuộc 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 

triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai”; nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về tình 
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hình thiên tai, biến đổi khí hậu để thực hiện công tác ứng phó, phòng ngừa kịp 

thời, đạt hiệu quả cao nhất công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương. 

- Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi thờ ơ, vô cảm, thiếu trách 

nhiệm trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; những 

hành vi lợi dụng tình hình thiên tai để tung tin không chính xác, gây hoang mang 

trong nhân dân. 

4. Ban Tuyên giáo (Phòng chính trị; Phòng công tác Đảng và công tác 

chính trị) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 

 - Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong 

thực hiện công tác tư tưởng; kịp thời cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó để cán bộ, đảng viên và nhân dân yên tâm, tin tưởng, tích cực, chủ 

động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, các trang mạng xã 

hội về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời phát 

hiện, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai; biểu 

hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai; những hành vi tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong 

cộng đồng. 

5. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch 193-KH/TU, ngày 

23/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thực hiện Chỉ thị 42-

CT/TW; thường xuyên cập nhật tình hình, thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức khoa học, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai.   

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- Thường trực Tỉnh ủy,               (Báo cáo)                  

Gửi bản điện tử: 

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, 

-  Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh, 

- Sở Văn hóa - TT&DL; Thông tin & TT, Nông nghiệp 

và PTNT, Lao động - TB & XH,  Giáo dục & Đào tạo, 

- Báo Bắc Kạn, Đài PT - TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, 

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Phòng TT - BC - XB, 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Bảy 
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