
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỆ THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NN Lệ Thủy, 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:  

   - Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, đoàn thể; 

   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Công văn số 829/UBND-KT ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh 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 phòng ban, đơn vị, đoàn thể, 

UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để chỉ đạo, 

phối hợp, tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai với những 

nội dung cụ thể như sau: 

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

thiên tai”. 

2. Mục tiêu: Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các 

xã, thị trấn 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 cơ sở. 

3. Thời gian thực hiện: Tập trung trong tháng 5 năm 2022. 

4. Nội dung thực hiện 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế như: 

treo pano, băng rôn với các thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 

phòng chống thiên tai năm 2022. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông thông qua hệ thống Đài Truyền 

thanh - Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử của huyện, hệ thống truyền 

thanh các xã, thị trấn về phòng chống thiên tai với chủ đề, mục đích ý nghĩa của 

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022; tình hình thiên tai và các giải 

pháp phòng tránh, Thư của Chủ tịch nước gửi đồng bào và chiến sỹ cả nước nhân 

dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Phòng chống thiên tai. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn già làng, trưởng bản và người cao tuổi có uy tín trong 

cộng đồng tuyên truyền với người dân về phòng chống thiên tai tại cơ sở. 

Các thông điệp hưởng ứng: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

5. Kinh phí: Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động cân đối, bố trí 

vốn từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác hoặc huy 

động từ nguồn vốn xã hội hóa. 



 

 

Các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai các hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 

Báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia gửi về UBND huyện (qua 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huyện) trước ngày 05/6/2022 để tổng hợp 

báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ 

huy Phòng thủ dân sự tỉnh. 

Yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận:     
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, NN. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 
Nguyễn Hữu Hán 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục: 

Các thông điệp 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 Lệ Thủy) 

 

1. Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 2022 (15-22/5) - Cộng 

đồng bền vững thích ứng thiên tai. 

2. Đảm bảo an toàn cho xã hội trước thiên tai không chỉ là trách nhiệm mà còn 

là bổn phận của chúng ta. 

3. Chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai 

(22/5/1946- 22/5/2022). 

4. Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất trong sự nghiệp của chúng ta là cống hiến 

cho sự bình an của xã hội trước thiên tai. 

5. Cộng đồng bền vững thích ứng thiên tai. 

6. Chủ động ứng phó trước thiên tai không bao giờ dư thừa, nhưng chủ quan sẽ 

dư thừa thiệt hại khi thiên tai xảy ra. 

7. Cuộc chiến với thiên tai không bao giờ ngừng nghỉ vì thiên tai không có hồi 

kết. 

8. Sao nhãng phòng ngừa thiên tai là nguy cơ xóa bỏ mọi thành tựu. 

9. Tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh, trí tuệ, tình yêu và trách nhiệm là những yếu 

tố không thể thiếu của những người phòng chống thiên tai. 

10.  Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. 

11.  Sự vĩ đại của quốc gia không chỉ nằm trong tài sản, quyền lực hay tiếng tăm 

mà nó còn trong sự bình an của người dân trước hiểm họa thiên tai. 

12.  Không chỉ là trách nhiệm mà còn là bổn phận của chúng ta đảm bảo an toàn 

cho xã hội trước thiên tai. 

13.  Không chờ tiếng vỗ tay, hoa tươi hay phần thưởng nhưng chúng ta – những 

người làm công tác phòng chống thiên tai luôn hoàn thành nhiệm vụ bằng 

tinh thần trách nhiệm và tình yêu cao cả nhất. 

14.  Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng 

chống thiên tai. 

15. Hãy đến với đồng bào vùng thiên tai bằng trái tim nhân hậu. 
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