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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĩnhTường, ngày 03 tháng 8 năm 2020

Vv tăng cường tuyên truyền nâng
cao nhận thức và kỹ năng về
phòng chống thiên tai

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 5790/UBND-NN3 ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng về
phòng chống thiên tai. UBND huyện chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn bổ sung
hoạt động thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai
vào Kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm và thường xuyên triển khai, tổ
chức thực hiện tại đơn vị, địa bàn quản lý.
2. Trung tâm VH - TT - TT, Cổng TT - GTĐT huyện, UBND các xã, thị
trấn nghiên cứu, biên tập, sử dụng các tài liệu tuyên truyền đã được Ban Chỉ đạo
Trung ương về Phòng chống thiên tai xây dựng và tổng hợp để phổ biến, tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với đặc điểm tình hình
trên địa bàn huyện.
(Sao gửi địa chỉ khai thác và danh mục tài liệu gửi kèm kèm Văn bản của
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai)
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.
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