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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên 

tai năm 2020 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lâm Đồng, ngày  15 tháng 5 năm 2020 

   

Kính gửi 

       - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

       - Các trường trực thuộc.  

 

Thực hiện Công văn số 4281/UBND-GT ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, 

chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn 

vị thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, 

chống thiên tai và kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của 

Việt Nam tại các trường thông qua hình thức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần phù hợp 

với điều kiện, tình hình thực tế của các đơn vị. 

2. Treo pano, băng rôn, với khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc 

gia phòng, chống thiên tai, ngày truyền thống phòng, chống thiên tai 22/5 với Chủ 

đề Tuần lễ Quốc gia năm 2020 là “Phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực 

lượng xung kích cơ sở”. Các tài liệu truyền thông đề nghị cập nhật tại địa chỉ: 

http://phongchongthientai.mar.gov.vn/pages/tai-lieu-truyen-thong-trong-tuan-le-

quoc-gia-phong-chong-thien-tai-2020.aspx. 

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 15/5 đến ngày 22/5/2020. 

4. Các đơn vị trường học tổ chức tự kiểm tra, rà soát và xây dựng phương án 

ứng phó thiên tai phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị; đặc biệt công tác 

chuẩn bị ứng phó mùa mưa bão năm 2020.  

5. Kịp thời báo cáo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai huyện, thành phố và Sở 

Giáo dục và Đào tạo (Qua Phòng Chính trị, tư tưởng) khi sảy ra các sự cố liên quan. 

6. Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện kèm theo hình ảnh về Sở 

Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/5/2020 (Qua Phòng Chính trị, tư tưởng)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, CTTT.  
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Trần Đức Lợi 
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