
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

 

Số:       /UBND-NN 

 V/v tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống 

thiên tai năm 2022  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phong Thổ, ngày       tháng    năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 

- Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 1768/UBND-KTN ngày 27/5/2022 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng 

chống thiên tai năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên 

môn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022, cụ thể sau: 

1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 là “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 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: Từ tháng 5 đến hết ngày 05/6/2022.  

4. Nội dung thực hiện: 

 - Tổ chức treo pano, băng rôn với các khẩu hiệu với các thông điệp tuyên 

truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 tại trụ sở 

và cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. 

 - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình, facebook, zalo...), mạng xã hội, trang 

thông tin điện tử của các huyện về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc 

gia phòng chống thiên tai năm 2022; tình hình thiên tai và giải pháp phóng 

tránh; các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, 

chống thiên tai xây dựng; công tác phòng chống thiên tai tại địa phương. 

(Tài liệu truyền thông được đăng tải trên website: 
http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Truyen-thong-pctt.aspx)  

- Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện, các cơ quan chuyên 

môn huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 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.  



 

- Tùy theo điều kiện cụ thể, các cơ quan chuyên môn huyện; UBND các 

xã, thị trấn chủ động tổ chức các hoạt động hướng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng 

chống thiên tai năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô 

trương, hình thức, lãng phí và tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19.  

5. Về kinh phí: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động cân 

đối, bố trí từ các nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp 

khác hoặc huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.  

Căn cứ nội dung Công văn này, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ 

quan chuyên môn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện và 

báo cáo kết quả về UBND huyện qua văn phòng thường trực BCH PCTT & 

TKCN huyện (phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 7/6/2022 để tổng hợp, 

báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai Tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
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