
UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN 

Số: 121 /BCH-PCTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tràng Định, ngày 19 tháng  5  năm 2022 
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên 

tai năm 2022  

 

 

 

Thực hiện Công văn số 2077/VP-KT, ngày 11/5/2022 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022.  

Căn cứ Công văn số 30/QGPCTT, ngày 11/5/2022 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia về PCTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 

phòng chống thiên tai năm 2022;  

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đề nghị các Phòng, ban ngành và 

UBND, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn, thành viên trong Ban Chỉ 

huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo tổ chức một số hoạt động với những nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia năm 2022: “Cộng đồng bền vững, thích ứng 

thiên tai”. 

2. Mục tiêu: Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các Phòng, ban ngành 

địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa 

mưa lũ năm 2022; tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao năng 

lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai đến người dân tại cơ sở. 

3. Thời gian thực hiện: Tập trung trong tháng 5 năm 2022. 

4. Nội dung thực hiện: Tổ chức truyền tải thông điệp truyền thông, tuyên 

truyền tại cơ sở, hỗ trợ, phối hợp với Hội Người cao tuổi hướng dẫn già làng, 

trưởng bản, người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền tới người dân 

về phòng, chống thiên tai tại cơ sở ... 

(Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông cập nhật tại địa chỉ sau: 

https: https://drive.google.com/drive/folders/loJEu_eSaTbigmxy8d8keaPCO_FYsx5pb) 

5. Kinh phí: Các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối, bố trí từ các nguồn ngân 

sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai thực hiện. 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đề nghị các Phòng, ban ngành và 

UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai các 

hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 

Kính gửi: - Các Phòng, ban ngành huyện Tràng Định; 

- UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn. 
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Báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia gửi về Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN huyện (qua Phòng NN&PTNT huyện) trước ngày 

01/6/2022, đồng thời gửi qua hòm thư nongnghieptdls@gmail.com  để tổng hợp, 

báo cáo theo quy định./. 
 

 Nơi nhận:                                                               
- Như trên; 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy,  

- Thường trực HĐND huyện;      

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                            

- Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện; 

- Chánh, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: Văn thư.                                              

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Đức Thiện 

 

Vụ trưởng Vụ TTCĐ:   Đặng Quang Minh 

Chuyên viên soạn thảo:                  Đào Văn Minh 
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