ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2675/UBND-NN&PTNT
Số:

VĩnhTường, ngày 06 tháng 11 năm 2020

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 62-CV/HU ngày 23/10/2020 của Huyện ủy Vĩnh
Tường về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả
mưa lũ và thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư (sao gửi kèm
công văn này). UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phòng, chống, ứng
phó với mưa lũ, tuyêt 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; Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản
số 7856/UBND-NN3 ngày 18/10/2020, số 5863/UBND-NN3 ngày 31/7/2020;
chỉ đạo của UBND huyện Văn bản số 1119/UBND-NN&PTNT ngày 12/5/2020;
Văn bản số 2547/UBND-NN&PTNT ngày 23/10/2020; Văn bản số 62-CV/HU
ngày 23/10/2020 của Huyện ủy.
2. Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT (cơ quan Thường trực của Ban chỉ
huy PCTT&TKCN huyện) phối hợp với các cơ quan, 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
kịp thời thông báo tới nhân dân để chủ động các phương án ứng phó kịp thời,
đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa
bàn huyện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Cổng TT-GTĐT huyện,
- Lưu: VT, NN.
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