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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

Căn cứ Công văn số 2075-CV/TĐTN-PT ngày 8/02/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Sử dụng ứng dụng Zalo chia sẻ thông tin cảnh 

báo thiên tai”; 

Trong thời gian qua, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã xây dựng ứng dụng 

mạng xã hội Zalo thông qua 02 tài khoản định danh: “Trung tâm Dự báo KTTV 

quốc gia”: https://zalo.me/1294629958247875459 và “Cảnh báo hiện tượng thời 

tiết nguy hiểm”: http://zalo.me/901725195306424243 nhằm tăng cường cung 

cấp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai đến với đông đảo 

người dân.  

Để phát huy vai trò của các đồng chí cán bộ đoàn trong việc hỗ trợ người 

dân chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, Ban Thường vụ Đoàn 

khối đề nghị các đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn đăng nhập vào hệ 

thống zalo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận thông tin kịp thời cảnh báo 

và dự báo khí tượng thủy văn, thiên tai và tuyên truyền đến đoàn viên, thanh 

niên và người dân biết, khai thác dữ liệu trên ứng dụng này. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  
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