
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT            
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Số:        /SNN-TL  Lạng Sơn, ngày       tháng  8  năm 2021 

V/v thực hiện Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP 
 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố 
 

Thực hiện 3127/VP-KT ngày 03/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện Công văn số  4715/BNN-PCTT ngày 28/7/2021 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 66/2021/NĐ-CP bằng các 

hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; chú trọng tuyên truyền, 

phổ biến cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm 

vụ phòng chống thiên tai, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã. 

 2. Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan, tổ chức về 

phòng, chống thiên tai cùng cấp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về pháp luật phòng, chống thiên tai để tổ chức triển khai, thực hiện phù 

hợp, hiệu quả tại địa phương. 

3. Rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn; Chỉ đạo cấp xã rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn. Đảm bảo nguồn lực và các điều kiện hoạt động cho cơ quan và 

lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai. 

4. Chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng 

xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm 

chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở NN và PTNT; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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