
UỶ  BAN  NHÂN  DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Số: 1671/UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Tuyên Quang, ngày  16 tháng 5 năm 2022. 

 
 

Kính gửi:      
- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
  

Thực hiện văn bản số 30/TWPCTT ngày 11/5/2022 của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc 

gia  phòng, chống thiên tai năm 2022 (có bản phô tô gửi kèm), 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ 

nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai tại văn bản 
số 30/TWPCTT ngày 11/5/2022 để xây dựng nội dung và tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia  phòng, chống thiên tai năm 2022 đảm bảo thiết thực 
và hiệu quả; đặc biệt chú ý tổ chức thực hiện những công việc cần triển khai để đối 

phó với mưa, bão, lũ lụt và các loại hình thiên tai khác năm 2022, báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ nội dung chỉ đạo của 
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai tại văn bản số 30/TWPCTT 

ngày 11/5/2022  để  hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Ủy ban 
nhân dân huyện, thành phố xây dựng nội dung và tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Tuần lễ Quốc gia  phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh đảm 
bảo thiết thực, hiệu quả; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Văn phòng 
Thường trực  Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai; Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định. 

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang theo chức năng, 

nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, các ngành chức năng của tỉnh tuyên truyền, đưa tin về hoạt động 

hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022./. 
 KT. CHỦ TỊCH 

 Nơi nhận:  
 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch UBND tỉnh;   
- Các PCT UBND tỉnh;   
- Chánh VP UBND tỉnh;  

 
 

- Như kính gửi;  

- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh;   
- Chuyên viên NLN;  
- Lưu VT. (Hòa).  

Nguyễn Thế Giang 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ 
Quốc gia  phòng, chống thiên tai năm 2022 
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