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Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

                                    

Thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, 
bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2018, đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện các 
nội dung yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn trên. 
Tổng hợp, đề xuất công tác cứu trợ khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra gây ảnh 
hưởng lớn đến sản xuất và đời sống Nhân dân. 

(Công văn số 2734/LĐTBXH-BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội được gửi qua Văn phòng điện tử - eOffice). 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KGVX, TH; 
- Lưu: VT, KGVX (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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