
  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH NINH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

    Số:        /UBND-KTTH        Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2022 

V/v triển khai thực hiện 

Quyết định số 18/2021/QĐ-

TTg ngày 22/4/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

           Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  
Thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên 

tai (sau đây gọi tắt là Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg), 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 

1496/STNMT-TNKSN&BĐKH ngày 04/4/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên 

cứu kỹ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg để triển khai có đảm bảo kịp thời, hiệu 

quả, trong đó lưu ý thực hiện một số nội dung sau: 

1. Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn  ỉnh  

a) Tổ chức tiếp nhận, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao các bản 

tin động đất, bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai do các cơ quan, tổ chức có trách 

nhiệm ban hành bản tin quy định tại Điều 6 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg. 

b) Cập nhật, cung cấp thông tin thực tế về thiệt hại do thiên tai gây ra cho 

cơ quan dự báo, cảnh báo; định kỳ hằng năm cung cấp các thông tin tổng hợp về 

thiên tai, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra cho các cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định. 

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá hiệu quả của 

các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, tính kịp thời của các bản tin khi đến người 

tiếp nhận; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp 

hoặc còn thiếu để đáp ứng yêu cầu ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Theo chức năng quản lý nhà nước tiếp nhận, truyền tải thông tin về cấp 

độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên. 

b) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm cung cấp thông tin kịp thời các tin dự báo, 

cảnh báo cháy rừng cho các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục IV kèm theo 

Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg. 

c) Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi thực hiện 

quy định về cung cấp thông tin về hồ chứa theo Nghị định số 48/2020/NĐ-CP 

ngày 15/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 



2 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khí tượng thủy văn. 

d) Căn cứ các quy định hiện hành, tổ chức nghiên cứu xây dựng, lắp đặt 

trạm hoặc bổ sung thêm các thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn phục vụ công 

tác dự báo, cảnh báo cháy rừng. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan 

truyền phát kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai trên hệ thống thông tin 

liên lạc do cơ quan quản lý. 

4. Sở Tài nguyên và Môi  rường: 

a) Rà soát, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn; 

tăng cường đầu tư phương tiện, thiết bị, công nghệ để phục vụ công tác dự báo, 

cảnh báo thiên tai hiệu quả. 

b) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong 

lĩnh vực dự báo, cảnh báo thiên tai. 

c) Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành, địa 

phương tổ chức thông tin dự báo, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 

cộng đồng về khai thác, sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và rủi ro 

thiên tai. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nâng cao tốc độ, chất lượng các 

đường truyền kết nối giữa cơ quan ban hành bản tin dự báo, cảnh báo đến cơ 

quan truyền tin về thiên tai, cơ quan chỉ đạo phòng, chống thiên tai và đến cộng 

đồng; mở rộng vùng phát sóng vùng sâu, vùng xa; nhắn tin SMS đến các số di 

động theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban Chỉ huy 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa 

bàn tỉnh để tin dự báo, cảnh báo thiên tai đăng tải trên các phương tiện thông tin 

đại chúng đảm bảo chất lượng, nhanh chóng, đầy đủ và chính xác. 

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác thông tin tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai, hướng dẫn sử dụng tin dự báo, cảnh báo 

thiên tai. 

6. Đài Phá   hanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: Tiếp nhận 

các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, sử dụng hệ thống phát thanh, truyền hình 

hiện có truyền, phát kịp thời, chính xác các thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai 

do các cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 

18/2021/QĐ-TTg. 

7. Đài Khí  ượng Thủy văn  ỉnh: Theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai, 

ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai theo quy định tại Điều 34 Quyết 

định 18/2021/QĐ-TTg. 

8. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: 

a) Chủ động cung cấp thông tin về các khu vực, các lĩnh vực hoạt động 

nhạy cảm, dễ bị tác động bởi thiên tai như: Các khu vực nuôi trồng thủy sản, 

khu vực hầm mỏ, bãi thải khai thác khoáng sản, các công trình xây dựng,... về 
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Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh sau khi có bản tin dự báo, cảnh báo đầu tiên về thiên tai. 

b) Truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc để chủ động phòng tránh. 

c) Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các quy 

định pháp luật về cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg bằng 

các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; chú trọng đối với đồng 

bào miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế đặc 

biệt khó khăn. 

b) Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức cộng đồng về khí tượng thủy văn và khai thác hiệu quả bản tin dự báo, cảnh 

báo thiên tai phục vụ phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội. 

c) Chỉ đạo truyền phát kịp thời, chính xác các thông tin dự báo, cảnh báo 

thiên tai do các cơ quan có thẩm quyền ban hành trên Hệ thống thông tin công 

cộng và chuyên dùng theo quy định tại Điều 35 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg. 

d) Phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh để tiếp tục nhận, truyền phát 

kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đã được chi tiết hóa cho các địa 

phương. 

đ) Nghiên cứu, ứng dụng các phương thức truyền tin phù hợp với đặc 

điểm từng ngành, từng khu vực, nhất là với đồng bào miền núi, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai 

đến với cộng đồng được thuận lợi, kịp thời. 

e) Chỉ đạo chủ sở hữu, tổ chức quản lý trực tiếp, chủ đầu tư hoặc tổ chức, 

cá nhân khai thác các hồ thủy lợi, thủy điện trong phạm vi quản lý thực hiện quy 

định về cung cấp thông tin về hồ chứa theo quy định tại Nghị định số 

48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ. 

 êu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:   KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- CT và PCT UBND tỉnh Lê Huyền; 

- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.  PHT 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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