
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:             /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 7 năm 2020 
 

V/v tham mưu triển khai thực hiện 

Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ và Kế hoạch của Tỉnh ủy triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW 

về công tác phòng, chống thiên tai    

 

 

 
 

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

 

Thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW 

ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kế 

hoạch số 137-KH/TU ngày 03/7/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Chỉ 

thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 

hậu quả thiên tai, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 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 nghiên cứu, dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Tỉnh ủy nêu trên; hoàn 

thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2020. 

(Quyết định số 987/QĐ-TTg, Kế hoạch số 137-KH/TU được sao gửi kèm 

theo trên iOffice). 

Văn phòng UBND 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 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, TN&MT, TT&TT,  

XD,  KHCN, GTVT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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