
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /STNMT-VP 

V/v: Tổ chức Tuần lễ Quốc gia 

phòng, chống thiên tai năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bắc Kạn, ngày      tháng 5  năm 2019 

                              Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 04/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 

(thời gian từ ngày 15/5/2019 đến ngày 22/5/2019). Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển 

khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, đơn vị về mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên 

tai, thư của Chủ tịch nước, các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, 

công tác phòng chống thiên tai của tỉnh; về phòng chống đuối nước cho trẻ nhỏ nhất 

là trong dịp hè nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động 

trong công tác phòng, chống thiên tai. 

2. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng tải 

tin bài về mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, thư của 

Chủ tịch nước. 

3. Văn phòng Sở, các đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát phương án phòng chống 

thiên tai tại đơn vị. 

4. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, 

chống thiên tai năm 2019, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) kết quả thực hiện trước ngày 05/6/2019. 

Với nội dung trên, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ 

chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (báo 

cáo); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, HH (03b). 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

                       Nông Văn Kỳ 

PHỤ LỤC 1 



MỘT SỐ CHỦ ĐỂ HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG                                       

VÌ TRẺ EM NĂM 2019 

(Ban hành kèm theo Văn bản số         /STNMT-VP ngày    tháng 5 năm 2019 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường) 

- Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; 

- Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau; 

- Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em; 

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động; 

- Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; 

- Hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em. 
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