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          Kính gửi: Các đơn vị thành viên 

 

Thực hiện Văn bản số 6169/EVN-AT ngày 10/10/2021 của Tập Đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và 

Ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm 2021. 

Để hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về 

quản lý thiên tai 13/10/2021, Tổng công ty đề nghị các đơn vị thực hiện các nội 

dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể và cá nhân trong công 

tác phòng, chống thiên tai, góp xây dựng các phương án đảm bảm an toàn trước 

khi xảy ra thiên tai. 

- Tuyên truyền các quy định pháp luật, kiến thức về phòng, chống thiên tai 

cho cán bộ công nhân viên(CBCNV) tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động 

của CBCNV trong phòng, chống thiên tai. 

- Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

của từng đơn vị và tình hình phòng, chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19. 

II. Hoạt động tuyên truyền 

1. Chủ đề: 

Chủ đề Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2021 là  “Hợp tác để 

cùng nhau vượt qua thách thức kép”. 

2. Nội dung: 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai. 

-Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và 

khắc phục hậu quả thiên tai. 

 -Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai. 

  3. Hình thức 

-Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Website của đơn vị. 

-Tuyên truyền, cổ động trực quan, trực tiếp tại đơn vị. 
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-Viết các bài báo, chiếu phim về công tác PCTT&TKCN. 

-Băng rôn, bảng điện tử hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai. 

-Viết các bài báo, chiếu phim về công tác PCTT&TKCN (Link khai thác 

phim  do BCĐ QGPCTT  xây  dựng: https://drive.google.com/drive/folders/10-

s4Es_F63q8kfgGupnEyAZLMsxElUFM?usp=sharing. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Các đơn vị tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn nội dung, hình 

thức phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình để triển khai Ngày Quốc tế giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai đảm bảo hiệu quả. 

2. Đề nghị Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị chạy hàng chữ “Nhiệt liệt 

hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý 

thiên tai 13/10/2021”, “Hợp tác để cùng nhau vượt qua thách thức kép” trên 

các màn hình điện tử tại cửa chính của Cơ quan và Văn phòng 16 Âu Cơ trong 

thời gian từ ngày 12-14/10/2021.  

3. Ban Truyền thông và Các đơn vị tăng thời lượng, số lượng các chuyên 

mục, các tin, bài, ảnh, các thông điệp, khẩu hiệu,... trên các trang Thông tin điện 

tử, Tạp chí thuộc EVN SPC.  

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban TT, Văn phòng Tcty; 

- Lưu: VT, AT. 

 

         KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

        PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Lâm Xuân Tuấn 
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