
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3310  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày  13  tháng 8 năm 2019 

V/v chuẩn bị tài liệu dự Hội thảo 
góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, 
chống thiên tai và Luật Đê điều 

 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện Giấy mời số 1448/GM-UBKHCNMT14 ngày 05/8/2019 của 
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường mời dự Hội thảo góp ý dự thảo 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê 
điều, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý 
kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan chuẩn bị các tài liệu, báo cáo tham luận của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về vấn đề đầu tư tài chính, nguồn lực, thực thi trách nhiệm quản lý nhà nước 
về phòng chống thiên tai và đê điều trên địa bàn tỉnh và ý kiến tham gia góp ý 
vào dự thảo các Luật sửa đổi nêu trên; hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh trước ngày 20/8/2019. 

(Giấy mời 1448/GM-UBKHCNMT14 được gửi kèm theo qua eOffice) 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./.  

                   
Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: TP, TC, KHĐT, NV; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ).          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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