
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

BAN CHỈ HUY 

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

    Số:           /BCH-VP 
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 11 năm 2022 

V/v phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi 

làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”. 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh. 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố; 

 

Thực hiện công văn số 541/VPTT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Văn 

phòng thường trực BCĐ QG về phòng, chống thiên tai về việc phối hợp phổ 

biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và 

thích ứng biến đổi khí hậu”. 

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kính đề 

nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban 

ngành tỉnh, đặc biệt là Sở Giáo dục và đào tạo, Tỉnh Đoàn phối hợp phổ biến, 

giới thiệu cuộc thi rộng tới thanh thiếu niên trong độ tuổi biết, tham gia (từ 

13-18 tuổi) tại hệ thống trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, và 

các cơ sở đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh. 

Thể lệ và kế hoạch cuộc thi được gửi kèm công văn số 541/VPTT ngày 

24/10/2022 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng 

chống thiên tai. 

Thông tin cuộc thi tại website: http://www.unicef.org/vietnam/vi/1phutxanhpctt ./. 

 (Đính kèm công văn số 541/VPTT ngày 24/10/2022 của Văn phòng 

Thường trực BCĐ QG PCTT) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng NNPTNT các huyện; 

- Phòng Kinh tế TX,TP; 

- Các ĐVTT, PCM thuộc Sở NNPTNT; 

- Lưu: VT. 
Linh;Cường (ngày 10/11/2022) 

 

 TL.TRƯỞNG BAN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Võ Quốc Cường 
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