
UBND HUYỆN LẠC THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /GD&ĐT 
V/v tuyên truyền, tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng 

chống thiên tai năm 2022. 

Lạc Thủy, ngày       tháng 5 năm 2022 

Kính gửi: Các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện Văn bản số 818/ UBND-NNPTNT ngày 19/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Lạc Thủy về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022. 

Để chủ động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc 

gia phòng chống thiên tai năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 

trường học trực thuôc thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 

2022 với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai” trong nhà trường nhằm 

nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, 

đặc biệt là mùa mưa bão năm 2022 theo các hình thức:  

- Gửi văn bản tuyên truyền qua địa chỉ email cá nhân của các cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên. 

- Thông tin, truyền thông thông qua trang mạng xã hội (zalo, facebook,…), 

chia sẻ và phổ biến tài liệu về công tác phòng chống thiên tai, công tác thông tin 

truyền thông trong Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2022 (kèm theo 

Văn bản này). 

2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng 

chống thiên tai năm 2022 về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ Email: 

thcs.lat@hoabinh.edu.vn, trước ngày 05/6/2022 để kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy 

ban nhân dân huyện. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học trực thuộc triển khai 

thực hiện nghiêm túc nội dung trên, đảm bảo đúng thời gian báo cáo theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TP, các PTP; 

- CM MN, TH, THCS; 

- Lưu VT, TrH(V.06b). 

 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Hằng 
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