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                              Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

 

        Thực hiện công văn số 17/BCH-PCTT ngày 07/5/2021 của Ban chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn về việc 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. 

 Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình 

diễn biến và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay với 

những nội dung cụ thể sau: 

 1. Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 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 và sẵn sàng 

các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa lũ năm 2021; tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia 

và Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai, nâng cao năng lực, kỹ năng phòng 

ngừa, ứng phó với thiên tai của cán bộ, viên chức và người lao động; 

 3. Thời gian thực hiện trong tháng 5 năm 2021; 

 4. Nội dung thực hiện: Tập trung thực hiện một số 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 phù hợp với tình hình diễn biến và đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay, đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền phòng, chống thiên tai phù hợp với điều kiện của đơn vị. Phổ biến Chủ đề 

và các nội dung hoạt động Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021 

đến tất cả cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị; 

 5. Kinh phí: Các đơn vị chủ động cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách nhà 

nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai thực hiện; 

 Báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống 

thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai 

về Sở Y tế trước ngày 05/6/2021. 

 
 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (B/c); 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:VT,NVYD (TMC). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

             Lý Kim Soi 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

       Số:            /SYT-NVYD 
V/v 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 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - tự do - Hạnh phúc 

 

  Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 
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