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V/v cài đặt sử dụng và đẩy mạnh 

cập nhật thông tin địa phương lên 

ứng dụng “PCTT” trên điện thoại 

thông minh 

 

 

 

                      

            Kính gửi:    

- Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản 

số 866/SNN-TLP ngày 10/6/2020 về việc cài đặt sử dụng và đẩy mạnh cập nhật 

thông tin địa phương lên ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh; 

Để thực hiện tốt việc ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho công tác 

phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Các thành viên Ban chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện: 

- Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn đến cán bộ, nhân viên trong cơ quan 

và người dân tại địa phương cài đặt và sử dụng ứng dụng “PCTT” trên điện 

thoại thông minh để theo dõi  thông tin dự báo, cảnh báo và làm theo hướng dẫn 

phòng tránh, ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy trên địa bàn tại thời 

điểm cảnh báo.  

- Đối với cán bộ trực tiếp thực hiện trong công tác phòng chống thiên tai 

tại cơ quan, đơn vị, địa phương yêu cầu cài đặt và sử dụng các ứng dựng (APP) 

“PCTT”,  “Vrain” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

(Có hướng dẫn kèm theo) 

- Tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý về nội dung ứng dụng “PCTT” cần 

cải tiến cập nhật hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng chống 

thiên tai tại địa phương, đơn vị mình. Báo cáo kết quả triển khai và tổng hợp các 

nội dung góp ý vào ứng dụng “PCTT” tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình 

bằng văn bản về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện) trước ngày 20/11/2020 để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh theo quy định. 

 2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông - Thể thao huyện đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của huyện và phát sóng các tin bài phát thanh tuyên truyền, phổ 

biến, thông tin đến người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “PCTT” trên điện 



thoại thông minh để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và làm theo hướng dẫn 

phòng tránh, ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn. 

3. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện có trách nhiệm đôn đốc, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện. 

Tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo theo yêu cầu. 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP UBND huyện;  

- Như kính gửi (T/hiện); 

- Chuyên viên TH NLN (T/d); 

- Lưu: VT, Qnn. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Lương 
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