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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KT Đông Hòa, ngày       tháng 5 năm 2022 

V/v triển khai các hoạt động hưởng 

ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống 
thiên tai năm 2022 

 

  

Kính gửi:  
 - BCH Phòng, chống thiên tai và TKCN thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 
- UBND, BCH PCTT và TKCN các xã, phường. 

 

UBND thị xã nhận được Công văn số 41/PCTT, ngày 14/5/2022 của Ban 

Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Phú Yên V/v triển khai các hoạt 
động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022.  

Nội dung này, UBND thị xã yêu cầu: 

1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN thị xã, các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn thị xã và các địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia năm 2022 với chủ đề 
“Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”.  

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, thông qua hệ thống truyền 

thanh, trang thông tin cấp huyện, xã (facebook, zalo…) phổ biến quán triệt giáo 
dục về phòng, chống thiên tai; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân viên ở các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành và người 
dân để sẵn sàng ứng phó với thiên tai, nhất là mùa mưa bão năm 2022.  

-Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống, thiên tai 

năm 2022 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế địa phương, đơn vị như: Hội 
nghị, treo băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh…, tại trụ sở cơ quan để cổ vụ, động viên các 

cấp, các ngành và người dân chủ động ứng phó thiên tai.  

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã bố trí thời gian phát 
sóng thích hợp, tuyên truyền sâu rộng với nội dung thiết thực và phong phú, nhằm 

nâng cao nhận thức và kiến thức Phòng, chống thiên tai đối với xã hội và người dân.  

(Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông Tuần lễ Quốc gia phòng, 
chống thiên tai năm 2022 và các thông tin liên quan về phòng, chống thiên tai, được 

cập nhật tại địa chỉ:https://drive.google.com/drive/foders/1oJEu-
sSaTbigmxy8d8keaPCO-FYsx5pb) 

3. Thời gian thực hiện: Trong tháng 5, năm 2022. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã (đ/c Hồng); 
- Chánh, các Phó CVP; 
- Lưu: VT, TH(Tn).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hồng 
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