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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 173/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính
phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 làm Tuần lễ Quốc gia
phòng, chống thiên tai.
1. Mục đích, yêu cầu:
a) Mục đích: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp
và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ
xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững.
b) Yêu cầu: Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng,
chống thiên tai hàng năm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thiết thực, hiệu quả,
tiết kiệm, không phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng bộ,
ngành, địa phương và huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, ngành, địa
phương, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng chống thiên tai.
2. Phân công nhiệm vụ: Căn cứ tình hình thiên tai và công tác phòng, chống
thiên tai từng giai đoạn, hàng năm Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
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xác định chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, xây dựng kế hoạch
khung và hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai phù hợp, thiết thực, hiệu quả.
3. Kinh phí tổ chức các hoạt động: Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống
thiên tai, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chủ động cân
đối, bố trí từ các nguồn: ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác
hoặc huy động từ nguồn vốn xã hội hóa để triển khai thực hiện.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban
Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai và Thủ trưởng các cơ quan, tổ
chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

