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

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

    
Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-PCTT&TKCN ngày 12/5/2022 của Ban 

chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn “V/v tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương”, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổ chức thực 
hiện với các hoạt động cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm các cấp của ngành tài nguyên 

môi trường và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp 
phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

- Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng 
cao năng lực phòng, chống thiên tai của ngành tài nguyên và môi trường.

- Tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng, 
chống thiên tai cho người dân tại được sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân 
dân trong phòng, chống thiên tai.

2. Yêu cầu
- Kế hoạch được triển khai sâu rộng trong toàn ngành tài nguyên và môi 

trường, phù hợp với điều kiện tình hình thiên tai có thể xẩy ra trên địa bàn tỉnh, 
góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sang chủ động phòng ngừa thiên tai.

- Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, 
lãng phí, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường.

II. NỘI DUNG 
1. Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 là 

“Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”.
2. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng tuần lễ 

Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022. 
3. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, 

công tác kiểm tra xử lý vi phạm về phòng, chống thiên tai.
4. Tổ chức treo pano, băng rôn với khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng 

tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, ngày truyền thống phòng, chống thiên 
tai (22/5) năm 2022 tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

5. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin 
điện tử Website của Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
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6. Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong tuần lễ Quốc gia 
phòng, chống thiên tai năm 2022 được đăng tải trên Website tại địa chỉ:

https://drive.google.com/drive/folders/1oJEu_eSaTbigmxy8d8keaPC0_FY
sx5pb

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 
- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ 

Quốc gia phòng, chống thiên tai, ngày truyền thống phòng, chống thiên tai 
(22/5) năm 2022 tại trụ sở cơ quan.

- Phối hợp với Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh đưa các tin, bài về tuần lễ 
Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022.

- Tổ chức tuyên truyền tới các phòng, đơn vị thuộc sở và phòng TNMT 
các huyện, thị xã, thành phố về Luật khí tượng thủy văn và các văn bản hướng 
dẫn; các quy định về dự báo, cảnh báo và tuyền tin thiên tai; các hiện tượng khí 
tượng, thủy văn nguy hiểm; khai thác, sử dụng hiệu quả các bản tin dự báo, cảnh 
báo thiên tai để nâng cao nhận thức, năng lực cho người làm công tác dự báo, 
cảnh báo thiên tai và người dân.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 
Giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, ngày truyền thống 
phòng, chống thiên tai (22/5) năm 2022 ở địa phương:

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của tuần lễ Quốc gia phòng, chống 
thiên tai. Tăng cường các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng 
ứng phó với thiên tai cho người dân, cộng đồng.

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ Quốc 
gia phòng, chống thiên tai, ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5).

Sở Tài nguyên và Môi trường giao phòng Tài nguyên Khoáng sản, Nước, 
Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn 
phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển 
khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; giao Trung tâm Công nghệ thông tin 
đăng tải các thông tin, tài liệu liên quan hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, 
chống thiên tai trên Website của Sở.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 
và báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 07/6/2022 thông qua phòng Tài 
nguyên Khoáng sản, Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu để tổng hợp 
báo cáo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn./.
Nơi nhận:
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN;
- Giám đốc Sở;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Phòng TN&MT các huyện, TX, TP;
- KHTC, CCBVMT, TT Công nghệ thông tin;
- Lưu: VT, KSNKB.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trác Trung

(để b’/c)
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