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Trrc Ninh, ngày 14 tháng 5 nám 2021 

KInh gl'ri: 
- UBND các xâ, thj trn; 
- Cáe ci quan, don vj cüa huyn. 

.Thirc hin van bàn s 316/UBND-VP3 ngày 12/5/2021 cüa UBND tinh 
ye vic to chirc các hott dng hi.rng t'rng Tuân 1 Quoc gia phông chong thiên 
tai näm 2021 và k nim 75 näm ngày truyên thông phOng chông thiên tai, vOi 
chü dê "Chung tay xây diyng xA hi an toàn trtrrc thiên tai". 

D các ho?t dng hithng irng tuAn 1 Quc gia phông, chóng thiên tai nàm 
2021 và k nim 75 näm ngày truyên thông phOng chông thiên tai trên dja bàn 
huyn dam bão thiêt thrc, hiu qua, phü hçip vi diên biên djch bnh Covid- 19; 
UBND huyn yêu câu: 

1. UBND các xä, thj trn 
- T chirc tuyen truyn miic dIch, nghia Tun 1 Quc gia phông, chng 

thiên tai dê các co quan, tO chic, cá nhân nâng cao tinh than, trách nhim sn 
sang 11ng phó vói thiên tai näm 2021. 

- Tuyên truyn các quy djnh cüa pháp 1ut v phông, ch6ng thiên tai, bão 
v dê diêu, cOng trInh thüy lçri, nhu: Lut Phông, chong thiên tai, Lust Dê diêu, 
Lust Thüy 1i, 

- HInh thirc tuyên truyn: Trên cng thông tin din tir; dài truyn thanh; 
treo bang ron, khâu hiu ti cOng s, doanh nghip hoat dng trên dja bàn, 
Mt so khâu hiu tuyên truyên: 

"HiRing t'rng Tun 1 Qu6c gia phông chóng thiên tai (15-22/5) näm 2021" 

"Chào mrng k' nim 75 nàm ngày truyn th6ng phOng chng thiên tai 
(22/5/1946 - 22/5/2021)" 

"Chung tay xay dirng xã hOi  an toàn truâc thiên tai" 

"Giãm nhç rCii ro thiên tai bt dAu tCr cong dng" 
"Phông chng thiên tai theo phuong châm 4 tti ch" 
"Phông ng1ra chü dng, i'rng phó kp th?ñ, cong  dng giüp nhau trong phông, 

chông thiên tai" 
- Kin toàn Di xung kIch phông chng thiên tai xã, thj trn. 
- T6 chIrc rà soát, trin khai thirc hin nghiêm k hoch, phuong an 

phong, chông thiên tai và TKCN näm 2021 dä phe duyt. 
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- Khai thác tài 1iu, san phm truyn thông do Ban chi dao  Trung iIng v 
Phông chông thiên tai xay dmg, theo duâng link: 
http://phongchongthientai. mard.gov. vn/Pages/tai-lieu-truyen-thong-phuc-vu-cac-
hoat-dong-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-pctt-nam-2021-va--. aspx 

- Báo cáo kt qua trin khai thuc hin v UBND huyn (qua Phông Nông 
nghip và PTNT), tnthc ngày 08/6/2021. 

2. Các ci quail, (km vj cüa huyn 
- Theo chcrc näng, nhim vçi t chi'rc tuyên truyn dam báo thit thc, hiu 

qua; to chirc thirc hin nghiêm phumg an phông, chông thiên tai nàm 2021 dã 
phê duyt. 

- Khai thác tâi 1iu, san pMm truyn thông do Ban chi dto Trung irang 
Phông chong thiên tai xây dimg theo dumg link t.i M%lc 1 dê nghiên cüu, triên 
khai thc hiên. 

- Phông Van hóa- Thông tin, Trung tam Van hóa - Thông tin và Th thao 
huyn: Hithng dan, dOn dOc các c quan, thin vj lam tOt cong tác tuyên truyên 
Tuân lê Quôc gia phông, chông thiên tai nàm 2021 và k nim 75 nàm ngày 
truyên thông phông chông thiên tai. Phôi hçip phông Nông nghip và PTNT xây 
dirng ni dung tuyên truyên, tang cithng thii lixçmg phát sóngvâo các gi cao 
diem de nhan dan theo dOi, nâng cao tinh than, trách nhim san sang frng phó 
vth thiên tai näm 2021. 

- Báo cáo kt qua trin khai thirc hin v UBND huyn (qua PhOng Nông 
nghiêp vá PTNT), truâc ngáy 08/6/2021. 

3. Phông Nông nghip & PTNT 
Huàng dan, don dc vic thirc hin cüa các co quan, (km vj; tng hçp kát 

qua thigiC hin, báo cáo UBND huyn, Ban chi huy phông chông thiên tai và tIm 
kiêm ciru ntn huyn; tham mini cho UBND huyn báo cáo kêt qua thirc hin ye 
UBND tinh, các ngành cüa tinh truâc ngày 10/6/2021 ./. 

No'i nhjn: 
- Nhu trên; 
- Cng thông tin din tr huyn; 
- Luu: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
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