
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT  

Số:  174     /SNN-TL 
V/v xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi 

dưỡng nâng cao nhận thức cộng 

đồng về phòng chống thiên tai 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 10 tháng 02 năm 2020 

 

 Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Trị; 

 - Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật 

và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị.  

 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Phòng chống thiên tai tại văn bản số 

68/PCTT-TTCĐ ngày 03/02/2020 về việc xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng 

nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai cho người dân và chính 

quyền các cấp, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị các địa phương, đơn vị liên 

quan phối hợp thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Rà soát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nhận 

thức cộng đồng, kỹ năng về phòng chống thiên tai tại các cấp trên địa bàn trong 3 

năm gần đây, từ năm 2017-2019.  

2. Đề xuất nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng về nâng cao nhận thức cộng đồng, 

tăng cường năng lực cho cán bộ các cấp trong phòng, chống thiên tai năm 2020 và 

các năm tiếp theo.  

(Chi tiết có biểu mẫu gửi kèm theo) 

Kết quả tổng hợp đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy 

lợi) trước ngày 17/02/2020 để tổng hợp, báo cáo Tổng cục Phòng chống thiên tai và 

UBND tỉnh.  

(Bản mềm gửi qua email: phongtranhthientai.qtri@gmail.com)  

 Địa chỉ liên hệ: Chi cục Thủy lợi, số 182 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị; Điện thoại 0233.3585.656. 

Đề nghị quý Cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, CCTL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Hồ Xuân Hòe 

 

mailto:phongtranhthientai.qtri@gmail.com


PHỤ LỤC:  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ/ĐƠN VỊ:............................................. 

(Từ năm 2017-2019) 

 

TT 
Tên khóa đào tạo, tập 

huấn 

Nội dung đào 

tạo, tập huấn 

Thời lượng 

đào tạo, tập 

huấn 

Đối tượng 

đào tạo, tập 

huấn 

Số lượng 
Thời 

gian 

Kinh phí 

đào tạo 

Thuộc 

nguồn vốn Nam Nữ 

I Cấp tỉnh         

1          

2          

...          

II Cấp huyện         

1          

2          

...          

III Cấp xã         

1          

2          

...          

IV Cộng đồng người dân         

1          

2          

...          

 

 



PHỤ LỤC:  

NHU CẦU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI  

HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ/ĐƠN VỊ:......................................... 

 

TT 
Nội dung cần đào tạo, 

tập huấn 

Thời lượng đào 

tạo, tập huấn 

Cấp  

đào tạo 

Đối tượng đào 

tạo, tập huấn 

Số lượng Thời 

gian 

Kinh phí 

đào tạo 

Thuộc 

nguồn vốn Nam Nữ 

1          

2          

3          

4          

5          

.....          
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