
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:               /UBND-NN3 
 

                  Vĩnh Phúc, ngày          tháng         năm 2020 

 

               

                                                           

                                   Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng Thông tin GTĐT tỉnh. 

 

 

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 37/TWPCTT ngày 23/4/2020 của Ban 

Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ đạo Trung ương) về 

việc  tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 

năm 2020 (được sao gửi kèm theo); 

Về nội dung trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước giao Sở 

Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh) chủ trì, 

phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin GTĐT tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020 

trên địa bàn tỉnh phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID 19 và theo yêu cầu 

của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Văn bản nêu trên. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ 

đạo Trung ương (qua Văn phòng Thường trực) trước ngày 15/6/2020./. 

 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN3. 
(TAT-            b) 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

  

 

 
 

Bùi Hồng Đô 
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