BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 2180 /BTNMT-TCKTTV
V/v Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống
thiên tai (15-22/5) năm 2019 của Ngành Tài nguyên
và Môi trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2019 của
Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 hàng năm làm
Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai; căn cứ Công văn số 33/TWPCTT ngày
11 tháng 4 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ
Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia
phòng, chống thiên tai năm 2019 của Ngành Tài nguyên và Môi trường với chủ
đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”.
Nhằm đề cao, thúc đẩy vai trò, trách nhiệm và chủ động tham gia của
cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng chống thiên tai, Bộ Tài nguyên
và Môi trường đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các
nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động hưởng
ứng Tuần lễ Quốc gia đảm bảo thiết thực, hiệu quả (có Kế hoạch tổ chức cụ thể
kèm theo).
Các hoạt động cũng như kết quả thực hiện đề nghị báo cáo về Bộ Tài
nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 5 theo địa chỉ: Tổng cục Khí tượng
Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 8, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà
Nội; Điện thoại: 024.32673199 (410) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng chống thiên tai./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCKTTV. TL3.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Công Thành

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019
của Ngành Tài nguyên và Môi trường
(Kèm theo Công văn số:
/BTNMT-TCKTTV ngày tháng 5 năm 2019
của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
1. Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc lấy ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 hàng năm làm Tuần lễ Quốc
gia phòng chống thiên tai.
- Công văn số 33/TWPCTT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng chống thiên tai về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia
phòng chống thiên tai năm 2019.
2. Mục đích và yêu cầu
2.1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các
tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng xã
hội an toàn trước thiên tai.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó đẩy mạnh hoạt động
phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng chống
thiên tai của chính quyền địa phương các cấp và người dân.
- Tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật, kiến thức về phòng
chống thiên tai cho người dân tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân
dân trong phòng, chống thiên tai.
- Cổ vũ tinh thần nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức ngành tài
nguyên môi trường trong công tác phòng, chống thiên tai.
2.2. Yêu cầu
- Kế hoạch được triển khai sâu rộng trên toàn quốc, đặc biệt là đến toàn
thể cán bộ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.
- Đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, không phô
trương, lãng phí, thiết thực và hiệu quả.
- Huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, địa
phương, các tổ chức, cá nhân góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công
tác phòng chống thiên tai.
3. Chủ đề, thời gian, phạm vi
3.1. Chủ đề: Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm
2019 là: “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”.
3.2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 năm 2019.
3.3. Phạm vi: trên toàn quốc.
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4. Nội dung chính
4.1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02
năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống
thiên tai, ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam trong hệ thống
ngành tài nguyên và môi trường các cấp.
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật khí tượng thủy văn và các văn
bản hướng dẫn; các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền 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 cộng đồng.
4.2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,
trang thông tin điện tử Website của các cơ quan, đơn vị.
- Viết bài đăng trên các tạp chí, trang tin của cơ quan, đơn vị.
- Tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, sự kiện hưởng ứng,...
- Tuyên truyền, cổ động trực quan, trực tiếp tại cơ quan và trong cộng
đồng như:
+ Áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu,...
+ Tuyên truyền qua các cuộc họp tại cơ quan, các buổi sinh hoạt câu lạc
bộ; hệ thống loa phát thanh, truyền thanh phường/xã, tổ chức triển lãm tuyên
truyền,...
4.3. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019.
- Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng.
- Các khẩu hiệu tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình thiên
tai tại địa phương.
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chỉ đạo, hướng dẫn các
đơn vị thực hiện việc tuyên truyền, truyền thông về Tuần lễ Quốc gia phòng,
chống thiên tai đảm bảo phù hợp với định hướng truyền thông của Bộ và của
Ngành Tài nguyên và Môi trường.
5.2. Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường:
a) Chủ trì tổ chức tuyên truyền, truyền thông Quyết định số 173/QĐ-TTg
ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền về mục
đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, ngày truyền thống
phòng chống thiên tai của Việt Nam;
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b) Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Khí tượng Thủy văn tuyên truyền, phổ
biến kiến thức về Luật khí tượng thủy văn và các văn bản hướng dẫn; các quy
định về dự báo, cảnh báo và truyền 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 cộng đồng.
5.3. Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tổ
chức viết bài, tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai
năm 2019.
5.4. Tổng cục Khí tượng Thủy văn:
a) Chủ trì thực hiện thiết kế, in banner và phướn tuyên truyền treo tại trụ
sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (số 10, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội);
b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị truyền thông, Sở
Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn quản lý tuyên truyền, phổ biến kiến thức
về Luật khí tượng thủy văn và các văn bản hướng dẫn; các quy định về dự báo,
cảnh báo và truyền 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 của cộng đồng.
5.5. Các đơn vị khác trực thuộc Bộ: tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai của Việt Nam phù hợp với chức năng
nhiệm vụ của đơn vị.
5.6. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị của ngành tài nguyên môi trường trên địa
bàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương và các
cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ
Quốc gia phù hợp với điều kiện của địa phương.
6. Về kinh phí thực hiện
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: kinh phí hoạt động
được cân đối, bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao, các nguồn hợp
pháp khác hoặc huy động từ nguồn xã hội hóa.
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương: Kinh phí hoạt động được cân đối, bố trí từ các nguồn Ngân sách địa
phương, Quỹ phòng chống thiên tai, các nguồn hợp pháp khác hoặc huy động từ
nguồn xã hội hóa.
7. Báo cáo kết quả triển khai
- Các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và
Môi trường (qua Tổng cục Khí tượng Thủy văn).
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổng hợp kết quả triển khai của các đơn
vị, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai kết quả thực
hiện./.
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