
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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 Số:               /UBND-NN3 
 

                  Vĩnh Phúc, ngày          tháng         năm 2020 

 

                                              

                                           Kính gửi:  

    - Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

    

 

Thực hiện Công văn số 07-CV/TU ngày 20/10/2020 của Tỉnh ủy về việc 

tăng cường công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ và thực 

hiện hiệu quả chỉ đạo của thường trực Ban Bí thư (được sao gửi kèm theo); 

UBND tỉnh triển khai thực hiện như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường toàn diện công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo việc phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, tuyệt đối không được chủ 

quan, lơ là. Tăng cường quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung và chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí 

thư; Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 27/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản số 7856/UBND ngày 18/10/2020, số 

5863/UBND-NN3 ngày 31/7/2020 về tăng cường công tác phòng chống thiên tai 

– tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi, đê điều 

trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực của BCH tỉnh) 

chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình 

mưa lũ, các dự báo về tình hình mưa lũ trong thời gian tới để chủ động đề xuất 

các phương án ứng phó kịp thời, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn các công 

trình xung yếu, có nguy cơ mất an toàn, các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở 

đất … để thông báo, hướng dẫn kịp thời tới người dân, đảm bảo an toàn tuyệt 

đối tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh./. 

 

V/v tăng cường công tác phòng chống thiên tai, khắc 

phục hậu quả mưa lũ và thực hiện hiệu quả chỉ đạo 

của thường trực Ban Bí thư 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT TU, HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- VP TT BCH (Chi cục Thủy lợi); 

- Lưu: VT, NN3. 
(TAT-            b) 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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