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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 

 

Căn cứ Công văn 1896-CV/TĐTN-PT, ngày 25/10/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn về việc “chủ động ứng phó với bão, mưa lũ”; 

Để chủ động ứng phó thiên tai, hạn chế thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng 

của người dân, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị 

các cơ sở đoàn trực thuộc theo dõi chặt chẽ, triển khai kịp thời, hiệu quả các biện 

pháp ứng phó phù hợp với tình hình bão, mưa lũ tại địa phương, cụ thể như sau:  

1. Thường xuyên theo dõi thông tin về dự báo, cảnh báo thiên tai từ Ban 

Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh. Tập trung đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về các quy định 

phòng chống thiên tai, cảnh báo tác động và các kịch bản ứng phó trên các trang 

Website, mạng xã hội, zalo của Đoàn, Hội các cấp. 

 2. Đối với các địa phương có nguy cơ cao về mưa lũ, sạt lở,… thành lập 

các đội “Thanh niên tình nguyện xung kích” để tham gia công tác hỗ trợ ứng 

phó và khắc phục hậu quả thiên tai như: hỗ trợ người dân thu hoạch mùa màng, 

chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc, vật nuôi,…  

3. Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần chủ động phát huy tinh thần 

xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sẵn sàng tham gia ứng phó khi được huy 

động, hỗ trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.  

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, kết nối, vận động các nguồn lực hỗ 

trợ cho bà con nhân dân, thanh thiếu nhi chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là 

công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường sau thiên tai.  

5. Kịp thời động viên, đề xuất khen thưởng những cá nhân, tập thể điển 

hình trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương, đơn vị.  

 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo diễn biến tình hình ứng phó thiên tai 

lồng ghép vào báo cáo tuần của đơn vị và báo cáo kịp thời tình huống thiên tai 

đột xuất, bất thường tại địa phương về Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan 

và doanh nghiệp qua đồng chí Nguyễn Thị Anh Duy chuyên viên Đoàn khối, số 

điện thoại 0589.718.632. 
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Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện. Kết quả báo cáo lồng ghép với báo cáo 

tháng của đơn vị. 
 

 

Nơi nhận:  
- Ban Phong trào Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT.                        
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