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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 24tháng 05 năm 2022

V/v tổ chức các hoạt động hưởng
ứng Tuần lễ Quốc gia phòng,
chống thiên tai năm 2022

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố.
Sở Giáo dục và Đào tạo có nhận Công văn số 27/PCTT ngày 16/5/2022 của
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm
GDNN-GDTX các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng
ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 với các nội dung như sau:
1. Chủ đề
Chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022: “Cộng đồng bền
vững, thích ứng thiên tai”.
2. Mục tiêu
Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động để sẵn sàng ứng phó với thiên tai, đặc biệt là trong mùa mưa bão năm 2022;
tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng về phòng,
chống thiên tai.
3. Thời gian thực hiện: tháng 5 năm 2022.
4. Các hoạt động hưởng ứng
Các đơn vị tùy theo điều kiện tổ chức treo pano, băng rôn với các khẩu hiệu
tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai tại trụ sở; tăng
cường tổ chức thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai, hưởng ứng
Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai thông qua các phương tiện thông tin đại
chúng, mạng xã hội và các tài liệu tuyên truyền phù hợp.
(Đính kèm đường link tải các mẫu pano, băng rôn:
https://drive.google.com/drive/folders/1j6wR-Vu3pn8HnMOoNRu5ZU2BsU3p9vtT)
5. Kinh phí thực hiện
Các đơn vị chủ động được cân đối, bố trí từ các nguồn: ngân sách nhà nước,
quỹ phòng, chống thiên tai và nguồn huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác
hoặc huy động từ nguồn xã hội hóa.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm
GDNN-GDTX các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện
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nghiêm túc và báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo thời gian chậm nhất đến
ngày 09 tháng 6 năm 2022 để tổng hợp (Mẫu báo cáo đính kèm)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở GD&ĐT (b/c);
- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Website Sở;
- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Văn Luyến
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022
(Đính kèm Công văn số
/SGD&ĐT-VP, ngày
tháng
năm 2022
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TUẦN LỄ
1. Công tác chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai thực hiện
2. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tuần lễ
3. Kinh phí tổ chức Tuần lễ
- Ngân sách nhà nước
- Ngân sách hỗ trợ, vận động từ doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đã đạt được
2. Kiến nghị, đề xuất

