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Số:        /SNN-TL Lạng Sơn, ngày     tháng  8 năm 2021 
V/v thực hiện Công văn số  

5126/BNN-PCTT ngày 13/8/2021 

của Bộ NN&PTNT về triển khai 

Thông tư hướng dẫn xây dựng kế 

hoạch phòng, chống thiên tai các cấp 

ở địa phương 

 

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 
 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại công văn số 3445/VP-KT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện công văn số 5126/BNN-PCTT ngày 

13/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Thông tư 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương; 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện 

một số nội dung như sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện công văn số 22/BCHPCTT-VP ngày 21 tháng 6 năm 

2021 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lạng Sơn về việc Hướng dẫn xây dựng 

Kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp. 

 2. Đối với các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai 

giai đoạn 2021-2025 trước ngày Thông tư có hiệu lực (25/7/2021), chỉ đạo các cơ 

quan liên quan triên khai thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời 

hằng năm chỉ đạo rà soát, đánh giá cập nhật bổ sung các nội dung theo quy định tại 

Thông tư  số 02/2021/TT-BNNPTNT. 

 3. Đối với các huyện, thành phố chưa phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên 

tai: Tổ chức triển khai xây dựng, phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai giai 

đoạn 2021-2025, bố trí kinh phí triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai của địa 

phương theo Điều 22 của Thông tư  số 02/2021/TT-BNNPTNT, đồng thời chỉ đạo 

UBND cấp xã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai. 

 Đề nghị các đơn vị rà soát, cung cấp số liệu như bảng biểu kèm theo gửi về 

Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước 30/9/2021 qua iOffice Chi cục 

thủy lợi, đồng thời qua Mail: pclblangson@gmail.com) để tổng hợp báo cáo theo 

quy định. 
 

  Nơi nhận:                                                                 
   - Như trên;   

   - Lãnh đạo Sở;       

   - Chi cục Thủy lợi; 

   - Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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