
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:         /STNMT-BVMT 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ 

Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 2077/VP-KT ngày 16/5/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, 

chống thiên tai năm 2022; Công văn số 22/BCH-PCTT ngày 17/5/2021 của Ban 

chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022. Sở Tài 

nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực 

hiện một số hoạt động hưởng ứng nội dung cụ thể như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, 

ý thức, trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức, người lao động về các 

quy định pháp luật, kiến thức về phòng, chống thiên tai, các hoạt động phòng 

ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai.  

2. Tổ chức các hình thức tuyên truyền như: treo pano, băng rôn, chạy 

khẩu hiệu trên bảng Led điện tử hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên 

tai năm 2022 với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai” (Tài liệu 

phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ cập nhật tại địa chỉ: 

https://drive.google.com/drive/folders/loJEu_eSaTbigmxy8d8keaPCO_FYsx5pb. 

3. Thời gian thực hiện trong tháng 5 năm 2022. 

4. Kết thúc hoạt động hưởng ứng, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về 

Chi cục Bảo vệ môi trường trước ngày 03/6/2022; giao Chi cục Bảo vệ môi 

trường tổng hợp và báo cáo kết quả về Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Chi cục Thủy lợi - Số 124, đường Nguyễn 

Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) trước ngày 05/6/2022. 

Đề nghị Trưởng các phòng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, 

Giám đốc các đơn vị thuộc Sở thực hiện có hiệu quả các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, BVMT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

 
 

 Ngô Viết Hải 
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