UBND TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:158 /STTTT-TTBCXB

Lai Châu, ngày 12 tháng 02 năm 2020

V/v tuyên truyền phòng, chống
hạn hán, thiếu nước

Kính gửi: - Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước,
xâm nhập mặn; Công văn số 344/BTTT-TTCS ngày 01/02/2020 của Cục Thông
tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc truyền phòng, chống hạn hán,
thiếu nước, xâm nhập mặn; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:
1. Các cơ quan báo chí; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Đài Truyền
thanh - Truyền hình các huyện; thành phố:
- Bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg
ngày 22/01/2020. Tăng thời lượng, số lượng các tin, bài phản ánh về tình hình và
các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước để các cấp chính quyền và người
dân chủ động phòng, chống đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh.
- Tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp tích, trữ nước, đồng
thời sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước.
Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng, cần ưu tiên nguồn nước
để cấp nước sinh hoạt cho người dân, chăn nuôi gia súc và tưới cho cây trồng có
giá trị kinh tế cao.
- Tuyên truyền hướng dẫn người dân về cơ cấu sản xuất, giống phù hợp cho
từng khu vực trên cơ sở dự báo về nguồn nước; các khuyến cáo, hướng dẫn quy
trình kỹ thuật chăm sóc đối với cây ăn quả tại các vùng có nguy cơ thiếu nước.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về kế hoạch cung cấp điện năm 2020,
tình hình thủy văn, nguồn nước tại các hồ thủy điện, nâng cao ý thức sử dụng
điện tiết kiệm, hiệu quả.
2. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố:
Chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác
tuyên truyền về các biện pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước tới toàn thể
nhân dân.

(Có Chỉ thị số 04/CT-TTg Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ
tướng Chính phủ gửi kèm).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền hiệu quả.
Trân trọng./.
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- Như trên;
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- Lưu: VT, P.TTBCXB.
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