
 

 

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN 

ĐOÀN KIỂM TRA SỐ 11 

 

Số:        /TB-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại thành phố Lạng Sơn 

 
 

Đoàn kiểm tra số 11 đã ban hành Thông báo số 58/TB-SNN ngày 17 

tháng 6 năm 2022 về Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2022 tại thành phố Lạng Sơn; công văn số 66/TB-SNN ngày 22/6/2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hoãn Kiểm tra công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại thành phố Lạng Sơn; 

Để thực hiện đúng theo kế hoạch Kế hoạch số 77/KH-PCTT, ngày 

19/5/2022 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

Lạng Sơn về kiểm tra tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Đoàn kiểm tra số 11 thông 

báo thời gian kiểm tra công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2022 tại thành phố Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 14/7/2022 tập trung tại trụ sở UBND 

thành phố Lạng Sơn. 

Về thành phần, nội dung và địa điểm kiểm tra không thay đổi theo Thông 

báo số 58/TB-SNN ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Đoàn kiểm tra số 11 về Kiểm 

tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại thành phố 

Lạng Sơn. 

Đoàn kiểm tra số 11 trân trọng thông báo tới các thành phần tham gia dự 

cuộc họp được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- BCH PCTT và TKCN tỉnh (B/c); 

- UBND TP Lạng Sơn; 

- Đài khí tượng Thủy văn tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu VT, VP.. 

 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Lý Việt Hưng 
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