
       ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

       Số:        \/UBND-NN               Quảng Xương, ngày 19 tháng 5 năm 2020 
V/v  tổ chức các hoạt  động hưởng 

ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống  

thiên tai năm 2020. 

 

                                  

                                  Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

 

          UBND huyện nhận được Công văn số 6093/UBND-NN ngày 15/5/2020 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia 

phòng chống thiên tai năm 2020. 

          Để nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân sẵn 

sàng ứng phó với mùa mưa bão năm 2020, các cấp, ngành tổ chức tuần lễ Quốc gia 

về Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm 2020 với chủ đề là “ Phòng, chống thiên 

tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở” nhằm tiếp nối kết quả Tuần lễ  

Quốc gia năm 2019. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

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

lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, ngày truyền thống phòng chống thiên tai ( ngày 

22/5 hàng năm) tại trụ sở cơ quan PCTT&TKCN các cấp, ngành. 

         -Tổ chức thông tin, truyền thông thông qua hệ thống loa đài phát thanh và 

mạng xã hội Facebook của đơn vị, Thư của Chủ tịch nước, một số clip, phóng sự 

tuyên truyền...... 

         -Xây dựng và kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, tài liệu 

hướng dẫn xây dựng  và củng cố đội xung kích PCTT cấp xã, Công văn số 

30/PCTT&TKCN ngày 13/4/2020 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN về triển khai Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của 

Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố đội 

xung kích PCTT cáp xã,  

         - Tổ chức rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai của địa 

phương, đặc biêt là công tác chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão năm 2020. 

         Yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của các ban ngành cấp trên liên quan đến 

công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian thực hiện đến hết tháng 5/2020. 



           Báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về UBND huyện qua phòng 

NN&PTNT huyện trước ngày 30/5/2020, để tổng hợp báo cáo Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
-Như kính gửi; 

-TTr.H.ủy, HĐND,UBND huyện; 

-Lưu P.NN, VT. 

 

        KT. CHỦ TỊCH 

       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

       Nguyễn Đình Dự 
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