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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Tam Dương, ngày      tháng 6 năm 2020 
V/v cài đặt sử dụng ứng dụng 

“PCTT” trên điện thoại thông minh 
 

 Kính gửi: 

      - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

      - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã xây dựng ứng dụng 

“PCTT” dùng cho điện thoại thông minh (APP) với mục tiêu cung cấp kiến 

thức, thông tin phòng chống thiên tai và tăng sự tương tác đối với người dùng 

với các tính năng như: Cung cấp các hướng dẫn ứng phó với 13 loại hình thiên 

tai chính, cảnh báo thiên tai, phản hồi của người dân, giọng đọc theo tiếng 3 

miền, cung cấp và trao đổi tin tức giữa cán bộ và người dân… 

 Thực hiện Văn bản số 4082/UBND-NN3 ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc cài đặt sử dụng và đẩy mạnh cập nhật thông tin địa 

phương lên ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh. 

Nhằm đưa ứng dụng “PCTT” phổ cập đến cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân trên địa bàn huyện. UBND huyện Tam Dương yêu cầu các phòng, ban, 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai một số 

nội dung, như sau: 

 1. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị cài đặt và sử dụng ứng 

dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh.  

 Đối với UBND các xã, thị trấn: Tổ chức hướng dẫn sử dụng ứng dụng 

“PCTT” tới cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai cấp xã. 

 (Có hướng dẫn cài đặt ứng dụng PCTT trên điện thoại thông minh gửi kèm) 
 2. Thường xuyên truy cập ứng dụng để cập nhật các thông tin về phòng 

chống thiên tai; gửi phản ánh thiên tai trên ứng dụng “PCTT”. 

 3. Nghiên cứu, tham gia ý kiến góp ý để hoàn thiện ứng dụng “PCTT” 

(nếu có) và gửi kết quả triển khai về UBND huyện (Qua phòng Nông nghiệp & 

PTNT) để tổng hợp báo cáo tỉnh theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

 

 
Nguyễn Minh Thể 
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