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KẾ HOẠCH
Tổ chức tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022
trên địa bàn tỉnh Sơn La
__________________

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Quyết định số 173/QĐTTg ngày 13/02/2019 về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai;
Công văn số 30/QGPCTT ngày 11/5/2022 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng,
chống thiên tai về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia
phòng chống thiên tai năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kế
hoạch tổ chức tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn
tỉnh Sơn La với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị, địa phương và
sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa lũ 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.
2. Yêu cầu
- Kế hoạch được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh, phù hợp với điều kiện tình
hình thiên tai của địa phương nhằm tạo sự chủ động trong 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 từng sở, ngành, đơn vị, tình hình
phòng chống thiên tai tại địa phương.
- Huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, địa
phương, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng chống thiên tai.
II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, PHẠM VI
1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022:
“Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”
2. Thời gian thực hiện: Tháng 5/20212 (Các hoạt động hưởng ứng tập
trung trong tuần lễ Quốc gia từ ngày 15-22/5/2022).
3. Phạm vi: Tại các cấp trên toàn tỉnh.
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III. NỘI DUNG CHÍNH
1. Hoạt động truyền thông, tuyên truyền
a) Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ
Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa,
ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng
đồng; các mô hình, bài học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng chống thiên tai.
- Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương
tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng.
- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, công
tác kiểm tra xử lý vi phạm.
b) Hình thức
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang
thông tin điện tử Website của các sở, ngành, các cấp tại địa phương, cơ quan,
đơn vị,…
- Tuyên truyền thông qua sự kiện hưởng ứng, cổ động trực quan, trực tiếp
tại cơ quan và trong cộng đồng:
+ Áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu,…
+ Tuyên truyền qua các cuộc họp tại cơ quan, khu dân cư, buổi sinh hoạt
tổ/câu lạc bộ; hệ thống loa phát thanh, truyền thanh phường/xã…
c) Khẩu hiệu tuyên truyền
- Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2022:
Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai.
- Đảm bảo an toàn cho xã hội trước thiên tai không chỉ là trách nhiệm
mà còn là bổn phận của chúng ta.
- Sao nhãng phòng ngừa thiên tai là nguy cơ xóa bỏ mọi thành tựu.
- Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong
phòng chống thiên tai.
- Hãy đến với đồng bào vùng thiên tai bằng trái tim nhân hậu.
- Các khẩu hiệu tuyên truyền khác phù hợp đặc điểm, tình hình thiên tai
tại địa phương.
2. Tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao an
toàn cho hệ thống công trình phòng chống thiên tai; công tác phòng ngừa,
chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng
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a) Kiểm tra, rà soát và có phương án nâng cao an toàn cho hệ thống công
trình phòng chống thiên tai trên địa bàn; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó
thiên tai tại các cấp và cộng đồng theo phương châm 4 tại chỗ.
b) Tổ chức rà soát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có
nguy cơ cao rủi ro thiên tai (khu vực dễ bị ngập lụt, xảy ra lũ quét, sạt lở đất,
khu vực sụt lún, sạt lở bờ sông, suối…).
c) Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch, phương án
phòng chống thiên tai.
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn tỉnh
1.1. Đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức
triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai
năm 2022 theo Kế hoạch.
1.2. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về các hoạt
động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 trên các
phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử
Website,…
1.3. Chủ trì, phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn về
Khung Trường học An toàn trong phòng, chống thiên tai của Bộ Giáo dục và
Đào tạo. Thu thập số liệu, thảo luận nhóm học sinh, giáo viên tại các trường học.
1.4. Chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh cung cấp tài liệu hướng
dẫn trưởng bản và người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền tới
người dân về phòng, chống thiên tai tại cơ sở.
1.5. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo Quốc gia về
phòng, chống thiên tai.
2. Các Sở, ngành thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và các cơ
quan, đơn vị liên quan
2.1. Triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị như: treo pano, băng rôn
với các thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ,…
2.2. Đẩy mạnh việc kiểm tra thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.
3. Đài phát thanh truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo, chí tại
địa phương
3.1. Tuyên truyền rộng rãi với thời lượng, tần suất phù hợp về mục đích ý
nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức
của các cấp chính quyền và người dân đối với công tác phòng chống thiên tai.
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3.2. Tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng, đăng tải các tin bài nhằm
nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai; công tác chỉ đạo điều
hành, các bài học kinh nghiệm, tấm gương điển hình trong công tác phòng
chống thiên tai…
3.3. Phổ biến thư của Chủ tịch nước.
3.4. Đưa tin các hoạt động của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai
năm 2022 do các cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện nhằm tạo ra một
chiến dịch truyền thông hiệu quả.
3.5. Tăng cường phát sóng một số phim, tin bài về công tác phòng chống
thiên tai.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo
4.1. Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổ
chức Tập huấn về Khung Trường học An toàn trong phòng, chống thiên tai của
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thu thập số liệu, thảo luận nhóm học sinh và giáo viên
tại các trường học.
4.2. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước
cho học sinh trong nhà trường, nhất là trong dịp nghỉ hè.
5. Hội Người cao tuổi tỉnh: Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ
huy PCTT&TKCN tỉnh hướng dẫn trưởng bản và người cao tuổi có uy tín trong
cộng đồng tuyên truyền tới người dân về phòng, chống thiên tai tại cơ sở.
6. UBND các huyện, thành phố
6.1. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia
phòng chống thiên tai năm 2022. Tăng cường các hoạt động truyền thông, nâng
cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai cho người dân, cộng đồng và trong
trường học…
6.2. Chỉ đạo các phòng, ban và chính quyền cấp xã, bản kiểm tra, rà soát
và có phương án nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng chống thiên tai
trên địa bàn; công tác chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó thiên tai tại các cấp và
cộng đồng theo phương châm 4 tại chỗ.
6.3. Tổ chức rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có nguy
cơ cao rủi ro thiên tai (khu vực dễ bị ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất,…)
6.4. Thu thập và phổ biến kiến thức, bài học kinh nghiệm tại địa phương về
công tác phòng chống thiên tai.
9.5. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh về hoạt động phòng chống
thiên tai của địa phương tại trụ sở UBND cấp huyện, xã.
6.6. Xây dựng kế hoạch tập huấn công tác phòng chống thiên tai dựa vào
công đồng theo Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh
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thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa
vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025” tỉnh Sơn La.
6.7. Triển khai công tác trực ban trong mùa mưa lũ năm 2022 theo quy
định tại Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Ban
hành quy định về công tác trực ban và chế độ báo cáo trong phòng, chống thiên
tai và Tìm kiếm cứu nạn; trực ban Ứng phó sự cố, thiên tai trên địa bàn tỉnh.
V. VỀ KINH PHÍ: Kinh phí tổ chức các hoạt động được cân đối, bố trí từ
các nguồn: ngân sách địa phương, Quỹ Phòng chống thiên tai và nguồn huy
động hợp pháp khác.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nhiệm vụ cụ thể tại kế hoạch này các sở ban, ngành, địa phương,
đơn vị triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.
- Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ sẽ được
Ban Chỉ đạo cập nhật tại địa chỉ:
https://drive.google.com/drive/folders/1oJEu_eSaTbigmxy8d8keaPC0_F
Ysx5pb
Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy
PCTT&TKCN tỉnh trước 10/6/2022 (qua Chi cục Thủy Lợi – Số 12 đường
Nguyễn Lương Bằng – Thành phố Sơn La; Email: ttpclbsonla@gmail.com;
SĐT: 02123.852.132).
2. Giao Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo dõi,
đôn đốc và tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Quốc gia về
phòng, chống thiên tai kết quả thực hiện trước ngày 15/6/2021./.
Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo QG về PCTT;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP Thường trực BCHPCTT&TKCN tỉnh;
- Các Thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các tổ chức liên quan;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Mạnh 01, bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Công

