
UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN HẢI HẬU                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:        /UBND-NN                                 Hải Hậu, ngày      tháng 5 năm 2022 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ  

  Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 
        
      

     Kính gửi:   

     - UBND các xã, thị trấn; 

     - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. 
 

Thực hiện Công văn số 28/BCH-VP ngày 13/5/2022 của Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh Nam Định về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ 

Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022. 

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, các xã, thị trấn và người 

dân để sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia năm 2022 với một số nội dung như sau: 

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

ứng thiên tai”. Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2022. 

2. Nội dung thực hiện:  

- Tổ chức treo pano, băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng 

Tuần lễ Quốc gia PCTT, ngày truyền thống PCTT (22/5) tại Trụ sở các xã, thị 

trấn, các cơ quan đơn vị; Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh, cổng 

thông tin điện tử, mạng xã hội. 

- Hướng dẫn người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền tới 

người dân về phòng, chống thiên tai. 

                           (Có phụ lục kèm theo) 

3. Kinh phí: Các xã, thị trấn, các cơ quan 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 hoá. 

4. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chỉ đạo triển khai các hoạt động 

hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2022 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu 

quả và thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19.  

Báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2022 về 

UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 08/6/2022. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

Vũ Văn Kỳ 



PHỤ LỤC 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 

 (Kèm theo Công văn số       /UBND-NN ngày     /5/2022 của UBND huyện) 

TT Nội dung 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện và tình hình 

thực tế tại địa phương như: Treo pano, băng rôn,... với các thông điệp 

tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ. 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện; 

UBND các xã, thị 

trấn 

Các cơ quan liên quan Tháng 5/2022 

2 

Đẩy mạnh thông tin, truyền thông thông qua hệ thống đài truyền hình, 

truyền thanh, cơ quan báo chí địa phương và Trang thông tin PCTT 

huyện, xã… về chủ đề, mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia 2022; 

tình hình thiên tai và giải pháp phòng tránh 

Trung tâm Văn hóa 

Thông tin và Thể 

thao; Phòng Nông 

nghiệp và PTNT; 

UBND các xã, TT 

Các cơ quan liên quan Tháng 5/2022 

3 
Hướng dẫn người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền tới 

người dân về phòng, chống thiện tai tại cơ sở…  
UBND các xã,TT Các cơ quan liên quan Tháng 5/2022 

4 Chia sẻ và phổ biến tài liệu đến các cấp chính quyền và người dân 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT; 

UBND các xã,TT 

Các cơ quan liên quan Tháng 5/2022 

6 
Báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh 

Phòng Nông nghiệp 

và PTNT 
UBND các xã, TT 

Trước ngày 

08/6/2022 

Ghi chú: 

Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2022 được Ban Chỉ đạo cập nhật tại địa chỉ:  

https://drive.google.com/file/d/169tIGKoWJXkTUhurUh4kr7AGh89wXO8k/view 

 
 

https://drive.google.com/file/d/169tIGKoWJXkTUhurUh4kr7AGh89wXO8k/view
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