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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020               

của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

(từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 năm 2020) 
 

          

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh 

Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020. Trên cơ 

sở chức năng, nhiệm vụ, phạm vi được giao quản lý Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây dựng kế hoạch Tổ chức 

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020 của Ban Quản lý (từ ngày 15 

đến ngày 22 tháng 5 năm 2020), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Nhằm nâng cao nhận thức tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, doanh 

nghiệp, cộng đồng dân cư trong phạm vi cửa khẩu sẵn sàng ứng phó với thiên 

tai, trong mùa mưa, bão năm 2020. Tuyên truyền sâu rộng các quy định của 

pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, dân cư tại các khu vực cửa khẩu. 

2. Yêu cầu 

- Kế hoạch đươc triển khai trong phạm vi toàn bộ cửa khẩu, đảm bảo thiết 

thực hiệu quả, tiết kiệm. 

- Huy động được sự tham gia, phối hợp của các lực lượng chức năng, 

nhân dân trong phạm vi cửa khẩu đối với công tác phòng, chống thiên tai. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH  

1. Treo băng rôn, pano, áp phích tại các nơi công cộng, trụ sở làm việc 

của cơ quan, doanh nghiệp và các địa điểm phù hợp, với các khẩu hiệu tuyên 

truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (PCTT), ngày truyền 

thống PCTT (22/5). 

2. Tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật, kiến thức phòng 

chống thiên tai cho các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư trong phạm vi cửa 

khẩu về tuần lễ Quốc gia năm 2020. 

III. Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng: 

Từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 năm 2020. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Ban Quản lý: 

Tổ chức thực hiện thông tin trên bảng đèn LED với khẩu hiệu tuyên 

truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (PCTT) tại Trụ sở cơ 

quan Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn;  

- Đôn đốc, tổng hợp dự thảo báo cáo về kết quả hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (PCTT) năm 2020 trên địa bàn khu vực 

cửa khẩu, khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế. 

2. Trung tâm quản lý cửa khẩu: 

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thống nhất tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai tại khu vực các 

cửa khẩu. 

- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ Quốc gia 

phòng chống thiên tai, tại các nơi công cộng, trụ sở làm việc của các cơ quan, 

doanh nghiệp và các địa điểm công cộng phù hợp. 

Sau khi kết thúc đợt hưởng ứng Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, 

chống thiên tai năm 2020, Trung tâm quản lý cửa khẩu tổng hợp kết quả thực 

hiện gửi Văn phòng Ban Quản lý trước ngày 03/6/2020 để tổng hợp, báo cáo 

theo yêu cầu./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- UBND tỉnh (để B/c); 

- Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- Văn phòng (triển khai T/h tại Trụ sở Ban); 

- Lãnh đạo Ban; 

- TT Quản lý cửa khẩu (T/h tại các của khẩu); 

- Các phòng CM; 

- Lưu: VT, HT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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