UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 246/PGDĐT

TP. Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 5 năm 2021

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai
năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
Ngày 13/02/2019, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐTTg lấy tuần lễ từ ngày 15-22/5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên
tai.
Thực hiện Văn bản số 2749/UBND-NL1 ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về tổ
chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2021 và
kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai; Công văn số 1146/UBNDKT ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2021, Phòng GDĐT yêu cầu
các nhà trường triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ nêu trên thiết thực, tiết
kiệm, hiệu quả và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 với các nội dung cụ
thể như sau:
1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia năm 2021 là “Chung tay xây dựng xã hội an toàn
trước thiên tai”.
2. Mục tiêu: Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trường học, cán bộ
giáo viên, học sinh để sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm 2021; tăng cường
công tác thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia và Ngày
truyền thống phòng, chống thiên tai; nâng cao năng lực, kỹ năng chủ động phòng
ngừa, ứng phó với thiên tai cho mọi người.
3. Thời gian thực hiện: Trong tháng 5 năm 2021.
4. Nội dung thực hiện:
- Tổ chức thông tin, truyền thông về Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai
năm 2021 bằng các hình thức phù hợp thiết thực, hiệu quả. Đăng tải các khẩu hiệu
tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT, 75 năm ngày truyền thống PCTT
(22/5/2021) tại các trường học bằng pano, băng rôn, bảng điện tử...
- Rà soát kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai năm 2021. Chuẩn bị sẵn
sàng lực lượng, điều kiện phòng, chống để sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra.
- Chủ động cân đối, bố trí kinh phí cho hoạt động phòng chống thiên tai: Ngân
sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
- Báo cáo về Phòng các hoạt động của tuần lễ và các sự việc bất thường để có
phương án xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.
Yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường nghiêm túc thực hiện ./.
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