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Lạng Sơn, ngày  07 tháng 01 năm 2019 
ơ 

V/v quản lý, phát hành và cấp biển  
“XE HỘ ĐÊ” 

 
 

               Kính gửi: Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai  
và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 209/TWPCTT ngày 26/12/2018 của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng chống thiên tai về việc quản lý, phát hành và cấp biển “XE 
HỘ ĐÊ” ở các địa phương, Công văn số 1595/PCTT-WPKP ngày 28/12/2018 của 
Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc cấp biển “XE HỘ ĐÊ” năm 2019, Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh nghiên cứu, căn cứ hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống 
thiên tai và Tổng cục Phòng, chống thiên tai tại các văn bản nêu trên, tình hình 
thực tế địa phương chủ động phối hợp hoàn thiện hồ sơ, gửi cơ quan có thẩm 
quyền đề nghị cấp biển “XE HỘ ĐÊ” cho các đơn vị của tỉnh thuộc đối tượng 
quy định; hướng dẫn việc sử dụng biển “XE HỘ ĐÊ” và thực hiện công tác quản 
lý các biển sau khi được cấp theo đúng quy định hiện hành.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để ăn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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