
                CỘ G         Ộ  C    G             

             C   c     -    d  -         c 
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C     Ị 

   ề việc tă g cườ g cô g tác Phòng, c ố g thiên tai - Tìm kiếm 

cứu     và đảm bả  a  t à  cô g trì   t ủy  ợi, đê điều  ăm 2018 

                                   
 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Qu c gia, 

tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn và thiên tai trong năm 2018 có những diễn 

biến phức tạp, khó lường: Hi n tượng  nso đang ở trạng thái El-Nino có xu 

hướng dịch chuyển sang trạng thái trung tính; bão và áp thấp nhi t đới xuất hi n 

sớm và tương đương với trung bình nhiều năm (TBNN); lượng mưa phân bổ 

không đều và phát sinh những đợt mưa lớn bất thường; nền nhi t độ có xu 

hướng tăng cao; các loại hình thiên tai có chiều hướng gia tăng về s  lượng và 

mức độ nguy hiểm.  

Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với mọi diễn biến phức tạp 

của thời tiết nhằm đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều, hạn chế đến 

mức thấp nhất thi t hại do thiên tai gây ra; UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các 

ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh triển khai, thực 

hi n t t một s  nội dung sau: 

1.   iệm vụ chung của các cấ , các  gà  , các cơ qua , đơ  vị đó g 

trê  địa bà  tỉ   

a) Tiếp t c triển khai thực hi n có hi u quả  hương trình, kế hoạch hành 

động s  4093  Tr-UBND ngày 16 9 2008 của UBND tỉnh về “ hiến lược Qu c 

gia phòng, ch ng và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”; triển 

khai thực hi n Quyết định s  2506 QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh 

về vi c ban hành Kế hoạch tổ chức thực hi n “Đề án nâng cao nhận thức cộng 

đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2016 – 2020” và Kế hoạch s  539 KH-UBND ngày 20 01 2017 của UBND tỉnh 

về “Kế hoạch P TT tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020”.  

b) Hoàn thành công tác tu bổ, duy tu, bảo dưỡng h  th ng đê điều, hồ đập 

và các công trình PCTT, đặc bi t là các công trình xung yếu, đang thi công dở 

dang; kiểm tra, rà soát, đánh giá hi n trạng công trình; xây dựng, tổ chức triển 

khai thực hi n phương án hộ đê, đập - P TT&TK N, phương án bảo v  trọng 

điểm trong mùa mưa lũ theo phương án và kế hoạch được phê duy t đảm bảo 

theo phương châm “4 tại chỗ” (  ỉ  u   ại   ỗ  lự  lượn   ại   ỗ  vậ   ư  ại   ỗ  

 ậu  ần  ại   ỗ); kiên quyết xử lý đ i với các đơn vị không thực hi n đầy đủ các 

quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi, nhất là an toàn tại 

các hồ chứa trên địa bàn quản lý.  
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c)  ác sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng nhi m v  được giao có 

trách nhi m chỉ đạo thực hi n t t công tác P TT&TK N trong phạm vi, chức 

trách đơn vị mình; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương ti n, vật tư 

cần thiết để tham gia công tác P TT&TK N theo sự chỉ đạo, điều động của 

 hủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ huy P TT&TK N tỉnh trong trường 

hợp cần thiết. 

2.   iệm vụ cụ t ể của các sở, ban, ngành 

2.1. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh: Là cơ quan điều hành th ng nhất 

mọi hoạt động về công tác P TT&TK N trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; là cơ 

quan thường trực điều ph i công tác P TT&TK N của các cấp, các ngành 

trong tỉnh với Trung ương. 

2.2. Sở Nông nghiệp &PTNT 

-  Là cơ quan thường trực của Ban  hỉ huy P TT&TK N tỉnh, có nhi m 

v  tham mưu giúp Ban  hỉ huy P TT&TK N tỉnh xây dựng kế hoạch công tác 

P TT của tỉnh, phương án trọng điểm, xung yếu; 

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ h  th ng công trình, kết cấu cơ sở hạ 

tầng ph c v  công tác P TT&TK N, từ đó đề xuất khắc ph c ngay tình trạng 

hư hỏng công trình để kịp ph c v  công tác P TT năm 2108; đôn đ c các sở, 

ban, ngành, UBND các huy n, thành ph  và các chủ đầu tư tập trung mọi nguồn 

lực, đẩy nhanh tiến độ thi công nhất là những công trình phòng lũ, như: Kè, 

c ng, hồ đập, cầu vượt, ngầm,… 

- Tăng cường công tác hướng d n, kiểm tra các cấp, các ngành trong tỉnh 

xây dựng và tổ chức thực hi n kế hoạch, phương án, các bi n pháp phòng ch ng 

và khắc ph c hậu quả thiên tai; xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầy đủ về gi ng cây 

trồng, gi ng vật nuôi, gi ng thủy sản và vật tư nông nghi p để cung ứng kịp thời 

khi thiên tai xảy ra; 

- Là đầu m i quan h  ph i hợp giữa các cấp, các ngành trong tỉnh với 

Trung ương về công tác P TT&TK N;  ập nhật và cung cấp kịp thời tình hình 

thời tiết, khí tượng, thủy văn, thiên tai, các công trình đê điều, hồ đập và các 

công trình P TT khác; truyền đạt kịp thời các chỉ thị, m nh l nh của cấp trên, 

của Ban  hỉ huy P TT&TK N tỉnh  đến các cấp, các ngành; Kiểm tra, lập kế 

hoạch mua sắm trang bị và kế hoạch điều động vật tư ph c v  công tác 

PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh khi cần thiết. 

2.3. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

- Ph i hợp, hi p đồng chặt chẽ với các lực lượng quân đội trên địa bàn 

tỉnh và quân khu, tham mưu giúp Ban  hỉ huy xây dựng kế hoạch TK N của 

tỉnh; hướng d n các cấp, các ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án 

TK N; tăng cường lực lượng xử lý các tình hu ng khi có thiên tai xảy ra; 

 - Nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập P TT&TK N; xây dựng 

phương án, ph i hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị quân đội đóng trên địa 

bàn tỉnh và quân khu để thực hi n nhi m v  P TT&TK N: hộ đê, đập, cứu hộ, 

cứu nạn và khắc ph c hậu qủa khi thiên tai xảy ra; có trách nhi m xây dựng 
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phương án, b  trí lực lượng ứng cứu, chi vi n kịp thời cho các khu vực trọng 

điểm đê điều, hồ đập và các công trình P TT khác. 

2.4. Công an tỉnh 

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch P TT&TK N ngành, Kế hoạch ch ng 

khủng b  tại các hồ đập có dung tích lớn và triển khai lực lượng bảo v  các công 

trình trọng điểm, xung yếu khi xảy ra thiên tai (đặc bi t là tại các hồ chứa lớn 

như: Đại lải, Thanh Lanh, Xạ Hương,…);  

- Ph i hợp cùng các cấp chính quyền kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, công trình phòng ch ng thiên tai 

và khai thác cát, sỏi trái phép; huy động lực lượng, phương ti n, trang thiết bị 

tham gia hộ đê khi được Ban  hỉ huy P TT&TK N tỉnh yêu cầu; tổ chức chỉ 

đạo phân luồng giao thông khi xuất hi n mưa, bão, lũ; đảm bảo an ninh trật tự và 

giao thông thông su t trên địa bàn tỉnh trong mọi tình hu ng. 

2.5. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng d n công tác phòng, ch ng, cháy nổ và 

kiểm tra các doanh nghi p, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ,…, các nơi có nguy 

cơ cháy nổ cao để kiên quyết xử lý đ i với các tổ chức, cá nhân vi phạm; 

- Là cơ quan chủ trì tham mưu giúp Ban chỉ huy P TT&TK N tỉnh huy 

động lực lượng, phương ti n đặc chủng chuyên d ng của ngành, hi p đồng với 

Bộ  hỉ huy quân sự tỉnh,  ông an tỉnh, UBND các huy n, thành ph  để thực 

hi n nhi m v  phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.  

2.6. Đài Khí tượng Thủy văn Vĩnh Phúc: Thu thập tài li u về khí tượng 

thuỷ văn và dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về thời tiết; cung cấp kịp 

thời, chính xác s  li u khí tượng thuỷ văn cho Ban  hỉ huy P TT&TK N tỉnh 

để chỉ đạo, điều hành. 

2.7. Sở Giao thông vận tải: Xây dựng phương án đảm bảo giao thông 

thông su t trong mọi tình hu ng, huy động phương ti n vận tải cho công tác hộ 

đê, đập và sơ tán dân trong vùng bị thiên tai khi cần thiết. 

2.8. Sở Thông tin và Truyền thông: Ph i hợp chặt chẽ với Viễn thông 

tỉnh, đảm bảo thông tin thông su t từ trung ương đến địa phương; chú trọng 

củng c  mạng thông tin đến các trọng điểm, các xã dọc các tuyến đê, các xã 

vùng có nguy cơ bị chia cắt trên địa bàn tỉnh. 

2.9. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Hi p đồng chặt chẽ với các 

đơn vị, đảm bảo nhân lực cho công tác hộ đê, đập, khắc ph c hậu quả thiên tai; 

xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hi n chính sách trợ cấp, cứu trợ 

sau thiên tai. 

2.10. Điện lực tỉnh: Xây dựng kế hoạch, phương án cung cấp đi n ph c 

v  cho đời s ng, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, các doanh nghi p, tổ chức, cơ 

quan đơn vị trên địa bàn; cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn đi n cho các trạm 

bơm ph c v  tiêu úng, nhất là những vùng xảy ra thiên tai; đảm bảo an toàn cho 

h  th ng đường dây, trạm đi m và con người. 
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2.11. Sở Y tế: Ph i hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, 

phương án bảo v  môi trường trước và sau thiên tai; tổ chức tập huấn cho các 

đội v  sinh phòng dịch b nh và làm sạch môi trường, đội sơ, cấp cứu ở cả tuyến 

tỉnh và tuyến huy n; dự trữ đủ cơ s  thu c phòng ch ng dịch b nh và làm sạch 

môi trường khi có thiên tai xảy ra. 

2.12. Sở Tài nguyên và Môi trường 

-  hủ trì ph i hợp với Sở Y tế và các cấp, các ngành liên quan xây dựng 

kế hoạch dự phòng vật tư, hóa chất, phương ti n ph c v  xử lý nguồn nước, 

khắc ph c ô nhiễm môi trường, ứng phó với các tình hu ng thiên tai nhằm bảo 

v  môi trường trước và sau thiên tai; theo dõi tình hình, kiểm tra, ngăn chặn các 

hành vi lợi d ng tình hình thiên tai để xả thải gây ô nhiễm môi trường; chủ động 

cập nhật, công b  kịch bản biến đổi khí hậu cho các cơ quan và địa phương 

trong tỉnh; tổ chức thực hi n các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát, thu thập 

thông tin, công b  dữ li u khí tượng thủy văn; 

- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, 

đặc bi t là khai thác cát, sỏi, đất, đá; kiên quyết dừng và đề xuất UBND tỉnh thu 

hồi giấy giấy phép theo quy định nếu vi phạm. 

2.13. Sở Xây dựng:  hủ trì ph i hợp với các địa phương, rà soát h  th ng 

tiêu thoát nước thành ph , thị trấn từ đó chỉ đạo các chính quyền thành ph , thị 

trấn và các các  ông ty cấp thoát nước xây dựng phương án, giải pháp phù hợp 

để khắc ph c nhanh tình trạng ngập úng khi mưa lớn xẩy ra. Sớm hoàn thành 

vi c đánh giá phân loại nhà an toàn đ i với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh. 

2.14. Sở Công thương:  hủ trì ph i hợp với các sở, ngành có liên quan 

xây dựng kế hoạch dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết để ph c v  công tác 

P TT&TK N trên địa bàn tỉnh. 

2.15. Sở Tài chính:  hủ trì ph i hợp với các sở, ngành liên quan thẩm 

định kinh phí thi t hại (nếu có) do thiên tai gây ra, trình UBND tỉnh hỗ trợ theo 

quy định hi n hành. 

2.16. Sở kế hoạch và Đầu tư:  hủ trì ph i hợp với các sở, ngành liên 

quan đề xuất kịp thời với UBND tỉnh về nguồn v n để khắc ph c những hư 

hỏng công trình và kết cấu hạ tầng cơ sở do thiên tai gây ra. 

2.17. Thanh tra tỉnh: Xây dựng kế hoạch chi tiết thanh, kiểm tra công tác 

triển khai thực hi n nhi m v  P TT&TK N tại các huy n, thành ph ; ph i hợp 

với các cấp, ngành tham mưu cho UBND tỉnh xử lý nghiêm những tổ chức, cá 

nhân có hành vi, vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, ch ng thiên tai, Luật Thủy 

lợi và vi phạm về khai thác cát, sỏi trái phép.  

2.18. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh: Ph i hợp chặt chẽ với Văn phòng thường trực Ban  hỉ huy 

P TT&TK N tỉnh tổ chức tuyên truyền chỉ thị, chủ trương, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác P TT&TK N; thông tin kịp thời những 

diễn biến về lũ, bão, sạt lở đất và các thiên tai khác để các cơ quan liên quan và 

nhân dân chủ động  các bi n pháp phòng, ch ng. 
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2.19. Hội Chữ thập đỏ tỉnh: tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng d n 

kỹ năng cho hội viên và nhân dân về phòng ngừa, ứng phó với thảm họa; tổ 

chức lực lượng, phương ti n, điều ki n vật chất khác để tham gia phòng ngừa 

ứng phó thảm họa; tham gia sơ tán, di dời, bảo v  và cứu người bị nạn; tham gia 

các hoạt động khắc ph c hậu quả sau thiên tai. 

2.20. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức 

chính trị - xã hội: Ph i hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tuyên truyền, vận 

động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về P TT&TK N và tích cực tham 

gia công tác PCTT&TKCN. 

2.21. Các Công ty TNHH một thành viên thủy lợi 

- Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành, điều tiết h  

th ng các hồ chứa trên địa bàn được giao quản lý; củng c  lực lượng quản lý 

công trình thủy lợi đủ năng lực, chuyên môn về quản lý, vận hành; thường 

xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá mức độ an toàn đập, hồ chứa nước trước, 

trong, sau mùa mưa lũ nhằm phát hi n sớm những nguy cơ gây mất an toàn công 

trình; xây dựng kế hoạch sửa chữa kịp thời những hư hỏng của h  th ng hồ chứa 

và các h  th ng trạm bơm tiêu úng; xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho 

dân cư vùng hạ du đập; 

-  hủ trì ph i hợp với Phòng Nông nghi p (Kinh tế) các huy n, thành ph  

xây dựng phương án P TT&TK N tại các hồ chứa lớn (có dung tích từ 1 tri u 

m
3
 trở lên) báo cáo UBND cấp huy n để trình Ban  hỉ huy P TT&TK N tỉnh 

phê duy t và trình Ban  hỉ huy P TT&TK N cấp huy n phê duy t Phương án 

P TT&TK N tại các hồ chứa, h  th ng các công trình tiêu úng còn lại theo 

phân cấp; đề xuất với Ban chỉ huy P TT&TK N tỉnh vi c tích nước và đảm 

bảo an toàn công trình thủy lợi thuộc trách nhi m quản lý; 

- Đôn đ c, kiểm tra các công trình đang thi công đảm bảo đúng tiến độ 

vượt lũ, ch ng lũ an toàn; chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng phương án đảm bảo 

an toàn các công trình đang thi công trên địa bàn quản lý; 

- Tổ chức nạo vét, tháo dỡ các vật cản trên h  th ng luồng tiêu, tr c tiêu 

theo phân cấp quản lý tại Quyết định s  26 2014 QĐ-UBND ngày 02/7/2014 

của UBND tỉnh, thời gian xong trước ngày 20/5/2018; 

- Nâng cao năng lực cảnh báo, giám sát, dự báo khí tượng thủy văn chuyên 

dùng, ph c v  chỉ đạo, vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn; các hồ chứa lớn có 

cửa van xả lũ, phải thường xuyên quan trắc, tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự 

tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động đề xuất với Ban chỉ huy 

P TT&TK N tỉnh trong vận hành đập, hồ chứa nước đảm bảo ch ng lũ an toàn; 

-  ung cấp kịp thời cho Văn phòng thường trực Ban  hỉ huy 

P TT&TK N tỉnh về chế độ khí tượng, thủy văn tại h  th ng hồ chứa, trạm 

bơm, các trạm đo mưa do  ông ty quản lý.  

2.22. Chi cục Kiểm lâm: Là cơ quan thường trực của Ban  hỉ huy 

P TT&TK N tỉnh về lĩnh vực P  R&BVR, chịu trách nhi m xây dựng Kế 

hoạch P  R& BVR và triển khai thực kế hoạch P  R&BVR có hi u quả.  



 6 

2.23. Các tổ chức, cá nhân: Thường xuyên theo dõi các thông tin trên các 

phương ti n thông tin đại chúng về tình hình thiên tai để chủ động phòng, 

ch ng; chuẩn bị sẵn sàng phương ti n, vật tư, lực lượng để tham gia vào công 

tác phòng, ch ng và khắc ph c hậu quả thiên tai khi được sự huy động của Ban 

 hỉ huy P TT&TK N các cấp. 

3.   iệm vụ của U    các  uyệ , t à     ố 

- Ki n toàn Ban chỉ huy P TT&TK N năm 2018, tiến hành tổng kết 

công tác P TT&TK N năm 2017, triển khai nhi m v  năm 2018; chủ động xây 

dựng kế hoạch huy động các nguồn lực ở địa phương nhằm đảm bảo đủ trang 

thiết bị, phương ti n để có thể huy động kịp thời khi có thiên tai, sự c  xảy ra; 

xây dựng phương án tổ chức di dời, bảo v  dân ở vùng chịu ảnh hưởng của bão, 

lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động ngân sách địa phương và các nguồn 

kinh phí khác để khắc ph c hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời s ng nhân dân 

khi có thiên tai xảy ra;  

- Ph i hợp với Sở Nông nghi p và PTNT tiến hành kiểm tra đánh giá chất 

lượng đê điều, phát hi n những hư hỏng, các yếu t  bất lợi có nguy cơ đe dọa 

đến an toàn đê điều và xử lý kịp thời hư hỏng của các công trình đê, kè, c ng, hồ 

đập xong trước 30 5 2018; xây dựng phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến 

đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”, ph i hợp chặt chẽ 

với lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án 

và kế hoạch được duy t; 

           - Tổ chức phát quang mái đê, chân đê, trong phạm vi bảo v  đê điều, 

xong trước 15 6 2018 để ph c v  công tác tuần tra canh gác và xử lý sự c  giờ 

đầu trong mùa mưa lũ; ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm an toàn 

công trình đê điều, hồ đập theo  hỉ thị s  447  T-TTg ngày 25/3/2011 của 

Thủ tướng  hính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và 

quản lý vi c khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an 

toàn đê điều;  

- Tăng cường phòng, ch ng cháy nổ; đánh giá mức độ an toàn công trình 

thủy lợi, nhất là các hồ chứa vừa và nhỏ trên địa bàn, để ph i hợp với các đơn 

vị quản lý công trình xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình trong 

mùa mưa bão; trình Ban chỉ huy P TT&TK N tỉnh phê duy t phương án 

trọng điểm P TT&TK N tại các hồ chứa lớn (có dung tích từ 1 tri u m
3
 trở 

lên), phê duy t phương án P TT&TK N tại các hồ chứa còn lại trên địa bàn 

quản lý theo phân cấp; 

- Tiến hành nạo vét, tháo dỡ các vật cản trên h  th ng luồng tiêu, tr c tiêu 

theo phân cấp quản lý tại Quyết định s  26 2014 QĐ-UBND, ngày 02/7/2014 

của UBND tỉnh, xong trước ngày 20 5 2018 và thường xuyên chỉ đạo các đơn vị 

chức năng tháo dỡ vật cản, làm thông thoáng dòng chảy trong su t mùa mưa lũ 

năm 2018;  

- Triển khai thực hi n t t kế hoạch phòng, ch ng cháy rừng; phòng, ch ng 

cháy nổ trên địa bàn;  
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- Xây dựng và gửi kế hoạch thu Qũy P TT năm 2018 về Văn phòng 

Thường trực Ban  hỉ huy P TT&TK N tỉnh trước ngày 30/5/2018 để tổng hợp 

trình UBND tỉnh phê duy t; 

- Xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão năm 2018. 

Riêng các huy n, thành ph : Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Bình 

Xuyên, Phúc Yên xây dựng kế hoạch, phương án phòng tránh lũ quét, sạt lở đất 

và cảnh báo cho nhân dân biết các vùng có nguy cơ xẩy ra lũ quét, lũ  ng, sạt lở 

đất để có bi n pháp phòng tránh. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  hủ tịch 

UBND các huy n, thành ph ; Giám đ c các Công ty TNHH một thành viên 

thủy lợi, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhi m thực hi n nghiêm túc 

 hỉ thị này. . 
 

 

 

Nơi nhận: 

- B Đ Trung ương về P TT; 

- Văn phòng  hính phủ; 

- Các Bộ: NN&PTNT, QP;             (b/c); 

-  ác Tổng c c: P TT, TL; 

- TTTU, TTHĐND, TTUBND; 

- CPCT, CPVP; 

-  ác sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huy n, thành ph ;  

- Báo VP, Đài PTVTH tỉnh,  ổng TTGTĐT tỉnh;                      
-  ác lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh; 

- Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi; 

- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT, NN4. 
(TAT-         b) 
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