
  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 11 năm 2021 

V/v triển khai tổ chức phổ 

biến, quán triệt, tuyên truyền 

Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng 

 

 

 

   Kính gửi:  

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Thông tin 

và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo;  

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh. 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1607-CV/TU 

ngày 20/10/2021 và của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai tổ 

chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí 

tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc (sau đây viết tắt là 

Chỉ thị số 10-CT/TW),  
 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  
 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ động liên hệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để được hướng dẫn, định 

hướng nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về công tác khí tượng thủy 

văn trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW; chủ 

trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thủy văn cho 

toàn thể công chức, viên chức và người lao động Ngành tài nguyên môi trường 

nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác khí 

tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. 

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khí tượng thủy 

văn vào các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Ngành tài nguyên và môi 

trường; chú trọng công tác tuyên truyền về khí tượng thủy văn cho các địa 

phương vùng biển, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
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- Phối hợp các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Đài Phát thanh 

Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh và các địa 

phương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về khí tượng thủy văn đến nhân 

dân và doanh nghiệp trong tỉnh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. 

 - Theo dõi việc chấp hành pháp luật về khí tượng thủy văn của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền. Tổng 

hợp, báo cáo tình hình hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. 

2.  Giao Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên 

địa bàn tỉnh phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW và chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về 

khí tượng thủy văn. 

- Tăng cường các biện pháp quản lý thông tin, tuyên truyền về khí tượng 

thủy văn trên sách, báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, nhất là trên internet và 

mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những vi 

phạm trong việc đăng tải, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về khí tượng thủy văn. 

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị  số 10-

CT/TW cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành 

giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng 

của công tác khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, an 

ninh, quốc phòng. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo trong việc xây dựng kế 

hoạch và tổ chức lồng ghép việc phổ biến, tuyên truyền các nội dung về công tác 

khí tượng thủy văn vào chương trình giảng dạy, các buổi sinh hoạt ngoại khóa 

phù hợp các cấp học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của học sinh về khí 

tượng thủy văn. 

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: 

- Bám sát sự chỉ đạo, nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổ 

chức tuyên truyền, phát tin dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn trên các bản 

tin thời sự, bản tin dự báo thời tiết trên sóng phát thanh và truyền hình của tỉnh.  

- Mở các chuyên mục, chuyên trang, các diễn đàn; lồng ghép nội dung 

tuyên truyền về khí tượng thủy văn vào chuyên mục: Tạp chí Tài nguyên và Môi 

trường, Đô thị và cuộc sống, Bản tin Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp,... để tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW, các chủ trương, đường 

lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về khí tượng thủy văn đến 

người dân và doanh nghiệp trong tỉnh. 

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh, 

các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình, bản tin 



3 

 

để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn và khai 

thác hiệu quả thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

- Tăng cường tuyến tin, bài, biểu dương, khích lệ tập thể cá nhân tiêu biểu 

trong hoạt động về khí tượng thủy văn gắn với việc đấu tranh, phản bác các 

thông tin quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động, cản trở việc thực thi 

pháp luật về khí tượng thủy văn. 

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

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp để được hướng dẫn, 

định hướng nội dung, hình thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 10-

CT/TW.  

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể cộng đồng dân cư trên địa 

bàn huyện, nhất là tại các xã ven biển, xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao nhận 

thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong quá 

trình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng. 

- Theo dõi việc chấp hành pháp luật về khí tượng thủy văn của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, 

xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về khí tượng thủy văn 

theo thẩm quyền trên địa bàn. 

6. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh: 

- Tổ chức tuyên truyền và phổ biến cho người dân địa phương nơi có các 

công trình khí tượng thủy văn biết về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về khí tượng thủy văn; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác 

khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 

để người dân biết tích cực tham gia bảo vệ các công trình khí tượng thủy văn. 

- Cung cấp kịp thời bản tin dự báo, cảnh báo về thời tiết, khí tượng thủy 

văn để phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tại và phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Sở 

Tài nguyên và Môi trường xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình, bản 

tin tuyên truyền về khí tượng thủy văn để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh 

về khí tượng thủy văn đến người dân và doanh nghiệp trong tỉnh.  

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW, các chủ 

trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thủy văn cho 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể hội viên, đoàn 

viên các cấp nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công 

tác khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc 

phòng. 
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- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp 

với cơ quan quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn tuyên truyền, vận động, 

hướng dẫn nhân dân tham gia bảo vệ công trình khí tượng thủy văn và chấp 

hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn. 

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khí tượng thủy 

văn vào các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành, cơ quan, đơn vị, 

trong đó chú trọng các địa bàn là vùng biển, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và đề nghị các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tổ chức thực hiện tốt 

các nhiệm vụ nêu trên, đảm bảo phù hợp theo diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh./. 

 

 
Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);  

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh (báo cáo); 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: Văn thư,      TT   

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 

 


		2021-11-17T17:26:10+0700


		2021-11-18T16:35:06+0700


		2021-11-18T16:35:28+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2021-11-18T16:36:07+0700




