
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NN Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2021 
V/v phối hợp tổ chức cuộc thi 

Xung kích PCTT năm thứ 2. 

 

  

 

Kính gửi: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 814/BNN-PCTT ngày 05/02/2021 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp tổ chức cuộc thi Xung 

kích phòng, chống thiên tai năm thứ 2 (có Công văn gửi kèm theo). 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn, đề xuất 1 đội xung kích 

phòng, chống thiên tai cấp xã tham gia cuộc thi, cử cán bộ đầu mối liên hệ và 

gửi thông tin về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy lợi) 

trước ngày 24/02/2021. 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu lựa chọn 1 đội 

xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã xuất sắc để tham gia cuộc thi và tham 

mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trước ngày 27/02/2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;                           (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang; 

- Tổng cục PCTT; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- VP TT BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- Lưu: VT, NN.  
 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Tùng 
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