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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 

 trên địa bàn huyện Cư Jút 

 

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc lấy ngày 15-22/5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng chống 

thiên tai.  

Triển khai Kế hoạch số 63/KH-PCTT ngày 17/4/2019 của Ban chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đăk Nông V/v Tổ chức Tuần lễ 

Quốc gia phòng, chống thiên tai (15 – 22/5) năm 2019. 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Cư Jut ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ 

Quốc gia phòng, chống thiên tai (15 – 22/5) năm 2019 trên địa bàn huyện với các 

nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

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 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 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 sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân 

trong phòng chống thiên tai.  

- Cổ vũ tinh thần nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng chống 

thiên tai.  

2. Yêu cầu 

- Phổ biến các nội dung của Kế hoạch sâu rộng tới người dân bằng các 

phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương 

trên địa bàn huyện.  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch đầy đủ, hiệu quả, tiết kiệm, tăng cường sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân đối với công tác 

phòng, chống thiên tai.  

- 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.  

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN VÀ PHẠM VI  

1. Chủ đề: Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019: 

“ Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt nguồn từ cộng đồng” 



2. Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019 (các hoạt động hưởng ứng tập trung 

trong tuần lễ Quốc gia từ 15-22/5/2019). 

3. Phạm vi: Trên địa bàn huyện Cư Jút.  

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Các hoạt động chính bao gồm: 

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.  

- Hướng dẫn nâng cao ý 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, phương tiện, vật tư, 

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 vi phạm.  

b) Hình thức 

- Tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, áp 

phích, quảng cáo, băng rôn, khẩu hiệu… 

- Tổ chức lễ ra quân, phát động hưởng ứng, lồng ghép nội dung vào các hội 

thảo, hội nghị, sự kiện có liên quan đến phòng, chống thiên tai tại địa phương. 

c) 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.  

- Chung sức phòng chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại.  

- Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng, 

chống thiên tai.  

- Các hộ gia đình chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa, dự trữ lương thực, 

thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phòng khi có thiên tai xảy ra.  

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 trên địa bàn huyện 

- 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” (lực lượng tại chỗ, 

phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ). 

- 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 ta lũ quét, sạt lở đất, khu vực sụt 

lún, …).  

- Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch phòng, chống 

thiên tai được xây dựng hàng năm.  



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện 

- Phối hợp, hướng dẫn các phòng, ban ngành có liên quan và Ban chỉ huy 

PCT &TKCN các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt 

động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia.  

- Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia với chủ đề “Giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”  với sự tham gia của lãnh đạo và các thành 

viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện.  

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống thiên 

tai. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về mục đích, ý nghĩa 

và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia theo Quyết định 173/QĐ-TTG ngày 

13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh về hoạt động phòng, chống 

thiên tai.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về 

phòng chống thiên tai theo kế hoạch của ngành giáo dục, tuyên truyền phổ biến về 

Quyết định 173/QĐ-TTG ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Tổ chức tuyên truyền, lồng ghép một số nội dung vào giờ chào cờ đầu tuần 

của các cấp trường từ Phổ thông trung học trở xuống, công bố Tuần lễ Quốc gia, 

chiếu phim và các ấn phẩm hướng dẫn kỹ năng về phòng, chống thiên tai trong 

trường học… 

- Chủ trì, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng 

chống đuối nước cho học sinh nhất là dịp nghỉ hè.  

- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch phòng chống thiên tai trong 

ngành giáo dục.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về 

phòng chống thiên tai của ngành, tuyên truyền phổ biến về Quyết định 173/QĐ-

TTG ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Thu thập và phổ biến kiến thức bản địa như thơ, bài hát, ngạn ngữ, bài học 

kinh nghiệm tại địa phương về công tác phòng, chống thiên tai. 

- Thực hiện các nội dung kế hoạch phòng chống thiên tai trong ngành Văn 

hóa và Thông tin trên địa bàn huyện.  

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

- Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về 

phòng chống thiên tai của ngành Tài nguyên và Môi trường, tuyên truyền phổ biến 

về Quyết định 173/QĐ-TTG ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Tổ chức các hoạt động 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, cánh báo thiên tai và người dân.  

5. Phòng Lao động thương binh và xã hội 

- Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về 

phòng chống thiên tai của ngành Lao động, thương binh và xã hội, tuyên truyền 

phổ biến về Quyết định 173/QĐ-TTG ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Phối hợp, tổ chức các hoạt động phòng chống đuối nước cho học sinh và 

phụ huynh nhằm giảm tai nạn đuối nước, nhất là trong dịp nghỉ hè của các cháu 

học sinh.  

- Chỉ đạo tổ chức triển khai một số hoạt động tuyên truyền, truyền thông 

nâng cao nhận thức cho người khuyết tật, tăng cường năng lực, hòa nhập người 

khuyết tật để phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.  

- Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện cứu trợ, đề xuất 

theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.  

6. Hội chữ thập đỏ huyện 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về 

phòng chống thiên tai của Hội chữ thập đỏ tỉnh, tuyên truyền phổ biến về Quyết 

định 173/QĐ-TTG ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc 

gia, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và cán bộ Hội chữ thập đỏ các cấp 

về phòng chống thiên tai.  

- Tăng cường công tác cứu trợ, kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức 

xã hội cho hoạt động khắc phục, tái thiết sau thiên tai trên địa bàn huyện.  

7. Đài phát thanh truyền hình huyện 

- Tuyên truyền rộng rãi với thời lượng, tần suất phù hợp với mục đích, ý 

nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, ngày truyền thống phòng chống 

thiên tai Việt Nam (22/5) nhằm năng cao nhận thức của các cấp chính quyền và 

người dân đối với công tác phòng chống thiên tai.  

- 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, bài 

học kinh nghiệm, tấm gương điển hình trong công tác phòng chống thiên tai… 

- Phổ biến thư của Chủ tịch nước gửi đồng bào chiến sĩ cả nước về phòng 

chống thiên tai.  

- Đưa tin các hoạt động của Tuần lễ Quốc gia, ngày truyền thống Phòng 

chống thiên tai của Việt Nam (22/5) do các cơ quan Trung ương và địa phương 

thực hiện nhằm tạo ra chiến dịch truyền thông hiệu quả.  

- Tăng cường phát sóng một số phim ảnh, tin bài, các hướng dẫn cho cộng 

động về phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra.  

- Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

 



 

8. Ban chỉ huy PCTT & TKCN các xã, thị trấn 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng chống 

thiên tai các xã, thị trấn và tuyên truyền phổ biến về Quyết định 173/QĐ-TTG 

ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Tuyên truyền, phổ biến mục đích ý nghĩa và tổ chức mít tinh hưởng ứng 

Tuần lễ Quốc gia. 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… 

- 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 cấp xã và cộng đồng theo phương châm “4 tại chỗ”.  

- Tổ chức rà soát và tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có 

nguy cơ cao xảy ra rủi ro thiên tai (khu vực dễ bị ngập lụt, sạt lở đất…).  

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, tờ phướn, hình ảnh về hoạt động phòng, 

chống thiên tai của địa phương tại trụ sở cơ quan cấp xã, thị trấn.  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Đối với các Phòng, ban ngành có liên quan: Kinh phí tổ chức các hoạt 

động được cân đối, bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao, các nguồn 

hợp pháp khác hoặc được huy động từ nguồn xã hội hóa.  

- Đối với Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện: Kinh 

phí tổ chức được cân đối, bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao, các 

nguồn hợp pháp khác hoặc được huy động từ nguồn xã hội hóa.  

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn: Cân đối, bố trí trong dự toán 

chi thường xuyên được giao, các nguồn hợp pháp khác hoặc được huy động từ 

nguồn xã hội hóa.  

Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện đề nghị các Phòng, ban ngành có liên 

quan và Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- BCH PCTT&TKCN tỉnh (b/c); 

- UBND huyện (b/c); 

- Đ/c Tú Trưởng ban; 

- Các phòng, ban ngành có liên quan; 

- BCH PCTT&TKCN các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT-BCH. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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