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Kính gửi: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai & TKCN huyện. 

 

Căn cứ Công văn số 43/BCH ngày 04/10/2022 của Ban Chỉ huy phòng, 
chống thiên tai và TKCN tỉnh về việc tăng cường các hoạt động phòng ngừa 

thiên tai. 

Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa thiên tai trong những tháng cuối 

năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống 
thiên tai và TKCN huyện theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

- Thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai. 

- Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức 
cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai cho cấp huyện, cấp 
xã và cộng đồng. 

- Tập huấn, duy trì hoạt động cho các đối tượng tham gia hộ đê, lực lượng 
xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, tình nguyện viên phòng, chống thiên 

tai. 

- Tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai cấp xã, diễn tập cho lực 

lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 
tai và TKCN huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để được 

hướng dẫn kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT. UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 
 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-05T07:21:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
	Huỳnh Văn Nghị<hvnghi@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-05T08:32:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




