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Kính gửi:  Các đơn vị y tế trong tỉnh 

  

Sở Y tế nhận được Công văn số 37/BCH-PCTT ngày 16/5/2022 về việc tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022. 

Để hưởng ứng Tuần lễ nêu trên của ngành Y tế, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tổ 

chức các hoạt động sau: 

1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia năm 2022 là: “Cộng đồng bền vững, thích ứng 

thiên tai”. 

2. Mục tiêu: Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị và sẵn sàng các 

phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưu bão năm 2022; tăng cường 

công tác truyền thông, nâng cao năng lực của cán bộ, viên chức, người lao động về 

phòng chống thiên tai tại đơn vị, cộng đồng và gia đình. 

3. Thời gian thực hiện: từ nay đến hết ngày 31/5/2022. 

4. Nội dung thực hiện: 

-  Tổ chức treo băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ 

Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 tại đơn vị. 

- Lồng ghép các buổi sinh hoạt tổ chức thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, 

viên chức và người lao động trong đơn vị biết để phòng chống (danh mục tài liệu 

tuyên truyền và nội dung báo cáo đính kèm) theo tình hình thực tế của đơn vị chọn 

1 hoặc nhiều tài liệu phù hợp để tuyên truyền. 

Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp 

vụ Y) trước ngày 08/6/2022, theo địa chỉ email: hanhytdpag@gmail.com, để tổng 

hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai của tỉnh./. 

 

 

     Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 

mailto:hanhytdpag@gmail.com


Chi 

DANH MỤC TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ  PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

STT NỘI DUNG 
GHI CHÚ 

(Đăng nhập vào các địa chỉ sau) 

1 
Bộ thiết kế Backdrop, băng rôn, 

phướn, standee Tuần lễ Quốc gia về 

Phòng chống thiên tai năm 2022 

https://drive.google.com/file/d/1dal4K9KZZMFdRkl

Dk94hF_uG8UWhvz7w/view 

2 
Phim tổng kết thiên tai Việt Nam năm 

2021 

https://drive.google.com/drive/folders/1qhS6eKDcA

YtFpiSlKOqqvqWHRDQybycI 

3 20 điều cần biết khi gặp cơn dông 
http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/20-dieu-

can-biet-khi-gap-con-giong.aspx?item=/Pages/20-dieu-

can-biet-khi-gap-con-giong.aspx 

4 Kiến thức phổ thông về dông, sét 

http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/kien-thuc-

pho-thong-ve-giong-set.aspx?item=/Pages/kien-thuc-pho-

thong-ve-giong-set.aspx 

5 
Danh sách kiểm tra an toàn khi có lốc 

xoáy 

http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/danh-

sach-kiem-tra-an-toan-khi-co-loc-

xoay.aspx?item=/Pages/danh-sach-kiem-tra-an-toan-

khi-co-loc-xoay.aspx  

6 
Clip phải làm gì khi có dông lốc xảy 

ra 

https://www.facebook.com/phongchongthientaivn/vi

deos/253857445656643 

7 
Clip những việc không nên làm khi 

mưa lớn 

https://www.facebook.com/phongchongthientaivn/vi

deos/2561699340737220 

8 Bản tin truyền thanh ứng phó với lốc 
http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Danh-

sach-truyen-thanh-moi.aspx?id=9396  

9 Bản tin truyền thanh ứng phó với sét 
http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Danh-

sach-truyen-thanh-moi.aspx?id=9398  

10 
Tài liệu tập huấn lực lượng xung kích 

PCTT cấp xã 

https://drive.google.com/drive/folders/1_j6ZD-yF6f-

z24acf81CkUou09VV-2ev?usp=sharing 

 

NỘI DUNG BÁO CÁO 

 

 

1. Số buổi tuyên truyền; 

2. Số người tham dự; 

3. Số băng rôn tuyên truyền; 

4. Kết quả sau buổi tuyên truyền. 
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