
  

TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:        /EVN-AT 

V/v hưởng ứng Tuần lễ Quốc 

gia PCTT 15-22/5/2021 và kỷ 

niệm 75 năm Ngày Truyền 

thống PCTT. 

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị thành viên; 

- Các Ban, Văn phòng Tập đoàn. 

 

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15/5 - 22/5) và các 

văn bản số 45/TWPCTT ngày 26/4/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống thiên tai, số 2521/BCT-PCTT ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương về việc tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 

75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai (đính kèm), Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam (EVN) đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

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

tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam an 

toàn trước thiên tai. 

- Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng 

cao năng lực phòng, chống thiên tai của các đơn vị. 

- Tuyên truyền sâu rộng 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. 

- Cổ vũ tinh thần cán bộ, người lao động trong công tác phòng, chống thiên 

tai. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai sâu, rộng trong đơn vị, phù hợp với điều kiện tình hình tại đơn 

vị góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sang chủ động phòng ngừa 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. 

- Huy động được sự tham gia, phối hợp của các tổ chức, cá nhân đối với 

công tác phòng, chống thiên tai. 
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- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia năm 2021 và kỷ niệm 

75 năm Ngày Truyền thống phòng chống thiên tai phù hợp với diễn biến dịch 

bệnh COVID-19; đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, của cấp trên liên quan đến công tác phòng chống dịch. 

II. Chủ đề  

1. Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021: 

“Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” 

2. Thời gian thực hiện: trong tháng 5 năm 2021. 

III. Nội dung hoạt động chính 

1. Hoạt động tuyên truyền 

a) Nội dung 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc 

gia phòng, chống thiên tai và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống phòng chống 

thiên tai. 

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

và khắc phục hậu quả thiên tai và các mô hình, bài học kinh nghiệm tại các đơn 

vị về phòng, chống thiên tai. 

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

tác dự báo, cảnh báo thiên tai; công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, 

trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) 

và nhu yếu phẩm đề phòng thiên tai gây ra. 

b) Hình thức 

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

- Tuyên truyền thông qua lễ phát động, hội nghị, sự kiện hưởng ứng. 

- Tuyên truyền, cổ động trực quan, trực tiếp tại đơn vị. 

- Tuyên truyền qua các cuộc họp tại đơn vị. 

- Viết các bài báo về công tác PCTT&TKCN. 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về PCTT&TKCN. 

- Triển lãm về công tác PCTT&TKCN như ứng phó với các trận thiên tai 

điển hình, tư liệu về xây dựng, xử lý sự cố các công trình PCTT, ... 

- Rà soát, hiệu chỉnh, ban hành phương án ứng phó với thiên tai. 

- Băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 

PCTT (15-22/5), Ngày Truyền thống PCTT (22/5). 

c) Khẩu hiệu 

- Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. 

- Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 15-22/5/2021. 
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- Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống phòng, chống thiên tai 

22/5/1946 - 22/5/2021. 

- Chung sức phòng, chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại. 

- Giảm nhẹ rủi ro thiên tai là công việc của tất cả mọi người. 

- Phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. 

- Hãy đầu tư hôm nay để có ngày mai an toàn hơn trước thiên tai. 

- Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương trong 

phòng, chống thiên tai. 

2. Hoạt động kiểm tra 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao an toàn cho 

hệ thống các công trình, thiết bị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng; công tác phòng 

ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. 

- Xây dựng và kiện toàn Ban Chỉ huy, các đội xung kích PCTT tại cơ sở. 

- Đẩy mạnh việc rà soát, kiểm tra thực hiện các nội dung kế hoạch, phương 

án phòng, chống thiên tai. 

3. Hoạt động đào tạo 

Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, kỹ năng 

cho CBCNV, đặc biệt là những người làm trực tiếp về công tác PCTT&TKCN 

như các thành viên của Ban Chỉ huy, thành viên của các đội xung kích. 

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 Tuần lễ Quốc gia và kỷ 

niệm 75 năm Ngày Truyền thống phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn, tiết 

kiệm, hiệu quả. Lưu ý ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý điều 

hành, triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến về PCTT&TKCN, đặc biệt trong 

giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Các đơn vị thuộc EVN tổ chức triển khai, thực hiện theo các nội dung 

nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện gửi về EVN trước ngày 02/6/2021. 

2. Giao Ban Truyền thông EVN chỉ đạo Trung tâm Thông tin điện lực tăng 

thời lượng, số lượng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, ảnh, các thông 

điệp, khẩu hiệu,... về hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia và kỷ niệm 75 năm Ngày 

Truyền thống phòng chống thiên tai trên các trang Thông tin điện tử, Tạp chí thuộc 

EVN và trên các màn hình điện tử của Cơ quan EVN trong thời gian từ ngày 14-

23/5/2021 (các màn hình tại cửa chính và các tầng của Cơ quan EVN). 

3. Giao Ban An toàn EVN: 

- Phối hợp với các đơn vị viết các bài viết tuyên truyền về công tác 

PCTT&TKCN. 
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- Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác PCTT. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia và kỷ 

niệm 75 năm Ngày Truyền thống phòng chống thiên tai gửi Bộ Công Thương và 

các cơ quan có thẩm quyền. 

Tập đoàn yêu cầu các Ban, đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐTV EVN (để b/c); 

- TGĐ (để b/c); 

- Các PTGĐ; 

- CĐ ĐLVN;  

- BCH PCTT&TKCN EVN; 

- Lưu: VT, AT.   

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Ngô Sơn Hải 
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