
BO TAI NGUYEN VA MOI TRIJONG CONG HOA XA 1101 CHU NGITIA VICT NAM 
TONG CiJC KIT! 'WONG THUY VAN  Hoc 14p - Ty do - 11#nh phtic 

S6:  /GM-TCKTTV 
Ha ATOi, ngay thong 3 nam 2021 

GIAY MCI 
Hoi nghi Tiing ktt, danh gii ding tic du boo phuc vu phong chiing thien tai 
dam 2020 va nif4n dinh tinh hinh Khi ttrung Thily van khu viyc Nam BO nam 2021 

Kinh 

TOng cue Khi tugng Thily van tran tr9ng kinh 

T'Ong cvc Khi tugng Thuy van tran trong kinh mei Ong/Ba den tham du Hoi 
nghi "Tong ket, danh gia tong tac du' boo phyc vu phong chong thien tai nam 
2020 va nhan dinh tinh hinh KTTV khu vtrc Nam BO nam 2021" do T'Ong cuc 
Khi tugng ThUy van to chirc. 

- Thai gian: 01 ngay (thir 6, ngay 16 thong 4 nam 2021). 
- Dia di'e'm to chtic: HOi truiyng Uy ban nhan dan Huyen Con Dao, 

Duong Ton Dire Thang, Huyen C6n Dao, Tinh Ba Ria - Wing Tau. 
- NOi dung: (Chuang trinh chi tiet clinh kem). 
- Tran trgng de nghi Qu)",  Dai bieu tham du HOi nghi clang 14 thong tin 

voi Ban To chirc trtrerc ngay 04/4/2021. MO chi tiet xin lien he ba Mai Nggc 
Yen; So dien thoai: 0918350542. 

Rat han hanh dugc don tiep, su hi'en dien cua Qu)'T vi se giup HOi nghi 
thanh cong tot dqp./. 

TONG CUC TR1UVING 
Noi nhtjn: 
- Nhu nen; 
- Dai KTTV khu vi,rc Nam BO; 
-  TVH. 

Trait tiling Thai 



CHƯƠNG TRÌNH  
Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác dự báo phục vụ phòng chống thiên tai 

năm 2020 và nhận định tình hình KTTV khu vực Nam Bộ năm 2021 
Ngày 16/04/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Huyện Côn Đảo  

 
Thời gian Hoạt động Thực hiện 

Buổi sáng 

07:30-08:00 Đăng ký đại biểu. Đài Nam bộ 

08:00-08:05 Giới thiệu đại biểu, chương trình. Đài Nam Bộ 

08:05-08:10 Phát biểu khai mạc. Lãnh đạo Tổng cục  

08:10-08:30 

- Báo cáo đánh giá về về công tác dự báo 
KTTV phục vụ địa phương trong công tác điều 
hành phòng chống thiên tai năm 2020; 
- Nhận định tình hình KTTV trước mùa mưa, 
lũ, bão năm 2021.  

Đài Nam Bộ 

08:30-09:00 

- Bảng thông tin khí hậu - Hình dung về các 
dịch vụ khí hậu cho khách hàng tiềm năng 
- ClimeforMATE - Nền tảng trực tuyến dành 
cho tương tác giữa nhà cung cấp dịch vụ khí 
hậu và người dùng 
- Thiết lập dữ liệu khí hậu để đánh giá tác động 
của khí hậu đối với một số ngành kinh tế - ứng 
dụng mô hình DGE-CRED 

GIZ 

09:00-09:05 Tham luận đánh giá công tác dự báo phục vụ 
PCTT địa phương. BCH PCTT & TKCN  

09:05-09:15 Phát biểu về công tác dự báo KTTV phục vụ 
PCTT và phát triển KT – XH tại địa phương. Địa phương 

09:15-09:45 Nghỉ giải lao. Đại biểu tham dự  

09:45-11:30 Thảo luận, phát biểu ý kiến của Hội nghị. Đại biểu tham dự  

11:30-11:40 Tổng kết hội nghị Lãnh đạo Tổng cục 

11:40-14:00 Đại biểu dùng cơm và nghỉ trưa. Đại biểu tham dự  
Buổi chiều 

14:00-14:20 Tập trung, di chuyển. Đại biểu tham dự  

14:30-15:30 Lễ dâng hương và viếng nghĩa trang các anh 
hùng liệt sĩ Hàng Dương. Đại biểu tham dự 

15:30-17:00 Viếng các di tích lịch sử và Bảo tàng tại Huyện 
Côn Đảo. Đại biểu tham dự 

18:00 Đại biểu dùng cơm chiều, giao lưu các đơn vị, 
địa phương khu vực Nam Bộ. Đại biểu tham dự  

 


