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VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 116/GM-PCTT Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 5 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Về việc tham dự buổi tọa đàm  

nhân Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5/2022) 
 

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc lấy tuần lễ từ 15-22/5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên 

tai; Quyết định số 29/QĐ-PCTT ngày 04/3/2022 của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành chương trình công tác năm 2022; 

Công văn số 30/QGPCTT ngày 11/5/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống 

thiên tai về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên 

tai. Được sự cho phép của Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức buổi tọa đàm để ôn lại 

truyền thống, ghi nhận những thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm trong 

công tác phòng chống thiên tai. 

Văn phòng trân trọng kính mời: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Thông tin và truyền thông; Tài nguyên và Môi trưởng; Y tế; Giáo dục và Đào tạo, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ;   

- Đại diện Lãnh đạo Tỉnh Hội Chữ thập đỏ; 

- Đại diện Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh; 

- Đại diện các tổ chức: Dự án Luxembuorg, GCF, FRICS; 

- Đại diện Lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5; 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH NN MTV QLKT công trình thủy lợi tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền; 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Bình Điền; 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung (TĐ A Lưới); 



 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Trường Phú; 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Bitexco Tả Trạch; 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Kỹ thuật tài nguyên 

nước (Watec); 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN tỉnh; 

- Đại diện các cơ quan thông tin báo chí: Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (TRT), 

Báo Thừa Thiên Huế. 

Đến tại: Hội trường Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, số 02B Trần 

Cao Vân, phường vĩnh Ninh, thành phố Huế. 

Vào lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (thứ Tư). 

Để tham dự buổi tọa đàm nhân Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-

22/5/2022). 

(có chương trình tọa đàm kèm theo) 

Rất hân hạnh được đón tiếp./. 

 
Nơi nhận:               
- Như thành phần mời;  

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phan Thanh Hùng 
 

  



 

CHƯƠNG TRÌNH 

Tọa đàm nhân Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5/2022) 

Ngày 18 tháng 5 năm 2022 

 

 

Thời gian Nội dung Người phụ trách 

14:00-14:10 Đón tiếp đại biểu Văn phòng 

14:10-14:15 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Văn phòng 

14:15-14:25 
Phát biểu chúc mừng của lãnh đạo UBND 

tỉnh 
Lãnh đạo UBND tỉnh 

14:25-14:45 
Chiếu phim phóng sự “Thiên tai một năm 

nhìn lại” 
Văn phòng 

14:45-15:00 
Nhận định hình thế thời tiết mưa bão năm 

2022 

Mời đại Đại diện Đài 

KTTV tỉnh 

15:00 -15:15 

Báo cáo tình hình triển khai công tác phòng 

chống thiên tai từ đầu năm đến nay và một 

số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. 

Văn phòng 

 

15:15-15:45 

Giới thiệu các sản phẩm, phần mềm hệ thống 

đo mưa, mực nước, hệ thống cảnh báo tự 

động 

Mời đại Công ty 

Watec 

15:45-16:00 

Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin vận 

hành điều tiết nước thủy điện A Lưới, công 

tác đối ngoại với nước bạn Lào và ứng dụng 

flycam trong quản lý hồ chứa nước. 

Mời đại diện thuỷ 

điện A Lưới 

16:00-16:20 

Tham luận đánh giá thuận lợi, khó khăn 

trong công tác đảm bảo an toàn công trình 

thủy lợi 

Mời đại diện Công ty 

QLKT công trình 

thủy lợi tỉnh 

16:20-16:50 Phát biểu ý kiến của các đơn vị  

16:50-17:00 Phát biểu bế mạc Lãnh đạo Văn phòng 
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