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Gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả I1U’Ó’C

/f /¡ílr nhân Ngày truyền thống phồng, chống thiên tài của Việt Nam
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^ ° ’ chiến s ĩ  cả nướcỊ
kỷ niệm 72 năm Ngày truyện thống phòng, chống thiên tai cua Việt 

^H--'-JỀfePổ(^/5/1946 - 22/5/2018), tôi gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, lực lượng 
làm công tác phồng, chống thiên tai, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chong 
thiên tai, Ban Chỉ huy Phồng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các 
ngành những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp .nhất.

Năm 2017 vừa qua, thiên tai xảy ra liên tiếp, ảnh hựởng đến nhiều địa 
phương; mưa lớn xảy ra. trên diện, rộng, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại các 
tỉnh miền núi; các cơn bão và áp thấp nhiệt đói trên Biển Đông đã gây nhiều 
thiệt hại v ề  ngư ời và  tài sản. Nhờ SỊĨ quyết liệt trong ch ỉ đạo, đ iều  hành, sự triển  
khai hành động khẩn trương cửa các cấp, các ngành, lực lượng phỏng, chống 
thiên tai, cun hộ, cứu nạn, Gán bộ, chiến sĩ lực ixrợng vũ trang và sự chủ động, 
tích eực tham gia của đồng bào cả nước đầ góp phần giảm thiểu thiệt hặi do 
thiên tai gậy ra.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương các lực 
lượng phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn đẩ lchông quản hy sinh, gian khổ, 
nỗ lực làm tốt công tác phòng, chống thiên tai trong năm qua.

Thòi gian tới, trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thiên 
tai sẽ ngày càng phức tạp, đặt ra những khó khăn, thách thức mới. Trong bối 
cảnh dó, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tồ chức, đoàn 
thể, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện tốt nguyên tắc “Chủ động phòng
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Chúc đồng bào, đổng chí và chiên sĩ cả nướe, Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy 
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cửu nạn các cấp* các ngành thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ phòng, chống thỉên tai năiTl. 2018!
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