
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

Số:         /UBND-KT 

Về việc tham gia ý kiến Dự thảo   

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao 

nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro 

thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 

2021-2025 tỉnh Hà Nam  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Duy Tiên, ngày      tháng 9 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam. 

 

Thực hiện Công văn số 843/SNN-TL ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam về việc tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch 

thực hiện đề án “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng” giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam. 

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Kế hoạch thực hiện đề án “ Nâng cao nhận thức 

cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2021-2025 

tỉnh Hà Nam, Uỷ ban nhân dân thị xã Duy Tiên tham gia một số ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với nội dung của Dự thảo Kế hoạch thực hiện đề án “ Nâng 

cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 

2021-2025 tỉnh Hà Nam. 

2. Nội dung tham gia ý kiến, gồm có:  

+ Bổ sung Mục 2, phần I:  

- Đưa kiến thức phòng tránh giảm nhẹ thiên tai vào chương trình đào tạo 

của các trường học phổ thông. 

+ Mục 2, phần I: Sửa “ Người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão, 

lũ, ngập lụt được phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng tránh, ứng phó thiên tai” 

thành “ Có trên 70% số dân các xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được 

phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai”. 

Trên đây là một số ý kiến tham gia vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện đề án “ 

Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai 

đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam.  

Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên trân trọng tham gia./. 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Quý Hùng 
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