
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /KH-STTTT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày        tháng  02  năm 2023  

  

                                                        

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về phòng thủ dân sự đến năm 2030  

và những năm tiếp theo 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 78-HD-BTGTU ngày 16/02/2023 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên tuyền phổ biến Chương trình hành động số 

55-CTr/TU ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phòng 

thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền 

thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng thủ dân sự như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng thủ 

dân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định phòng thủ dân 

sự là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, 

toàn quân và cả hệ thống chính trị; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý 

thống nhất của Nhà nước, phát huy vai trò, sự tham gia tích cực của Mặt trận 

Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và nhân dân. 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng của các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức trong hệ thống chính trị và toàn dân về phòng ngừa, ứng phó và khắc 

phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ Nhân 

dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân; hạn chế thấp nhất thiệt hại về 

người và tài sản, ổn định đời sống Nhân dân, đưa hoạt động kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh trở lại bình thường.  

Công tác tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền phải được tiến hành 

nghiêm túc, chất lượng gắn với việc đổi mới nội dung, phương thức quán triệt 

phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết số 22- NQ/TW, ngày 30/8/2022 

của Bộ Chính trị  và Chương trình hành động số 55-CTr/TU ngày 10/02/2023 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW. 



2. Nội dung tuyên truyền trong nhân dân: Tập trung tuyên truyền mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 22- NQ/TW và Chương 

trình hành động số 55-CTr/TU; trong đó, xác định:  

- Những nội dung cốt lõi về vị trí, vai trò của công tác phòng thủ dân sự. 

Xác định công tác phòng thủ dân sự là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường 

xuyên của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu; là trách 

nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.  

- Tăng cường đổi mới, nội dung, hình thức, thông tin, tuyên truyền; xác 

định trách nhiệm, nghĩa vụ của các lực lượng và người dân trong thực hiện 

nhiệm vụ phòng thủ dân sự.  

- Tích cực chủ động phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại âm mưu hoạt 

động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng 

thảm hoạ, sự cố, thiên tai, dịch bệnh để xuyên tạc, kích động gây mất an ninh, 

trật tự, chống phá chủ trương, chính sách của Đảng trong công tác phòng thủ 

dân sự. 

3. Đưa tin kịp thời về các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, 

diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thảm họa; việc ký kết hợp tác giữa 

lực lượng vũ trang với các tỉnh giáp biên. Đưa tin các hoạt động bồi dưỡng 

kiến thức an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, kết quả, kinh nghiệm, mô 

hình hiệu quả của các địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ.  

III. Thời gian và hình thức tuyên truyền 

1. Thời gian tuyên truyền: Từ năm 2023 đến năm 2030 và những năm 

tiếp theo. 

2. Hình thức tuyên truyền: 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Trên Trang thông tin điện tử và bản tin của các sở, ngành và địa 

phương trong tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình 

Thuận 

Tăng cường đưa tin bài, phóng sự có nội dung liên quan công tác phòng 

thủ dân sự trên địa bàn tỉnh... theo Hướng dẫn số 78-HD-BTGTU ngày 

16/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

2. Đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Triển khai tuyên truyền phổ biến Nghị quyết số 22- NQ/TW, ngày 



30/8/2022 của Bộ Chính trị  và Chương trình hành động số 55-CTr/TU ngày 

10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW 

trên Trang thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương phù 

hợp với tình hình thực tế.  

3. Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ đạo Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện công 

tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở.  

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện và thị xã 

Lagi (tên gọi chung các Trung tâm) và Đài Truyền thanh thành phố Phan 

Thiết 

Bố trí thời lượng hợp lý đẩy mạnh tuyên truyền đưa tin kịp thời về các 

hoạt động liên quan công tác phòng thủ dân sự tại địa phương gắn với tình 

hình, kết quả triển khai thực hiện ở cơ sở. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng thủ dân sự của Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo 

kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông (khi có yêu cầu) để tổng 

hợp, báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Thông tin cơ sở;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- Báo Bình Thuận;  

- Đài PTTH Bình Thuận;                                                                      

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm VHTTTT các huyện, thị xã 

- Đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết;  

- Lưu: VT, TTBCXB. Yến. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Tự  
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