ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHƯ THANH
Số: 1187 /UBND-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Như Thanh, ngày 22 tháng 5 năm 2022

V/v triển khai tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng
chống thiên tai năm 2022.

Kính gửi:
- UBND các xã, thị trấn;
- Văn phòng TT Chỉ huy phòng, chống thiên tai huyện;
- Văn phòng TT Chỉ huy phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố
thiên tai và TKCN huyện;
- Thủ trưởng các đơn vị có liên quan.
Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
173/QĐ-TTg lấy tuần lễ từ ngày 15-22/5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng,
chống thiên tai (Tuần lễ Quốc gia).
Thực hiện công văn số 6809 /UBND -NN ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng,
chống thiên tai năm 2022. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Văn
phòng TT Chỉ huy phòng, chống thiên tai huyện; Văn phòng TT Chỉ huy phòng
thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và TKCN huyện; Thủ trưởng các đơn vị có
liên quan triển khai tổ chức một số hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng,
chống thiên tai, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia năm 2022 là “Cộng đồng bền vững, thích ứng
thiên tai”.
2. Mục tiêu: Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa
phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa
bão 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 cở sở.
3. Thời gian thực hiện: 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. (Khung kế hoạch gửi kèm theo văn bản)
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.
6. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về UBND huyện Như Thanh
(qua phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 02/6/2022 để tổng hợp báo cáo
sở UBND tỉnh theo quy định.
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Yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Văn phòng TT Chỉ huy phòng, chống
thiên tai huyện; Văn phòng TT Chỉ huy phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên
tai và TKCN huyện; Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực
hiện tốt các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hàn Văn Huyên

3
KHUNG KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022
CHỦ ĐỀ “CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG, THÍCH ỨNG THIÊN TAI”

TT
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Nội dung

Cơ quan
thực hiện

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện và tình hình
UBND các xã, thị trấn; các tổ chức,
thực tế tại địa phương như: treo pano, băng rôn với các thông điệp tuyên truyền
đơn vị đóng trên địa bàn huyện
hưởng ứng Tuần lễ,…

Tháng 5

Văn phòng TT Chỉ huy phòng thủ
dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và
TKCN huyện, Văn phòng thường
trực Chỉ huy PCTT huyện; Trung
tâm văn hóa, thông tin, thể thao và
du lịch huyện.

Tháng 5
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Chỉ đạo, hướng dẫn già làng, trưởng bản và người cao tuổi có uy tín trong cộng UBND các xã, thị trấn; Phòng dân
đồng tuyên truyền tới người dân về phòng, chống thiên tai tại cơ sở,…
tộc huyện; Hội người cao tuổi huyện

Tháng 5
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Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện; Tham mưu văn bản cho UBND UBND các xã, thị trấn; Văn phòng
huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa.
thường trực Chỉ huy PCTT huyện;
Phòng dân tộc huyện; Hội người cao
tuổi huyện.
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Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông thông qua hệ thống loa truyền
thanh các cấp, Trang thôn tin điện tử huyện và Trang thông tin PCTT huyện, xã
(facebook) về chủ đề, mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2022;
tình hình thiên tai và giải pháp phòng tránh tại địa phương; Thư của Chủ tịch
nước.

Thời gian
thực hiện

Ghi chú:
- Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ sẽ được Ban Chỉ đạo trung ương cập nhật tại địa chỉ sau:
https://drive.google.com/drive/folders/1oJEu_eSaTbigmxy8d8keaPC0_FYsx5pb
- Thông tin chi tiết liên hệ: đồng chí Bùi văn Phúc, điện thoại 0977.587.873

Trước ngày
02/6/2022

