
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN  
 

Số:          /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 
 

V/v góp ý hồ sơ Bộ chỉ số đánh 

giá công tác phòng, chống, thiên 

tai cấp tỉnh 

 

 

 

 

Kính gửi: Tổng cục Phòng, chống thiên tai. 
 

 

Thực hiện Công văn số 103/TWPCTT ngày 18/8/2020 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc hoàn thiện hồ sơ Bộ chỉ số đánh giá 

công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh; sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn có một số ý kiến như sau: 

 1. Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/7/2021. Để thống nhất và đồng bộ đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét 

điều chỉnh cụm từ "Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai" thành 

"Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai" như Luật số 60/2020/QH14 

ngày 17/6/2020 đã nêu.  

 2. Tại nội dung 2.3.4, ý 2, mục I có nêu "Đảm bảo kiểm tra và chỉ đạo 

trực tiếp tại hiện trường (xe ô tô, trang bị bảo hộ cho thành viên đoàn công tác 

chỉ đạo, kiểm tra, bản đồ ứng phó thiên tai), đề nghị sửa lại như sau: "Đảm bảo 

kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường (xe ô tô, trang bị bảo hộ cho thành 

viên đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra)".  

 3. Đối với các chỉ tiêu đưa ra chấm điểm cần nghiên cứu, phân bổ số điểm 

phù hợp với nội dung, tính chất nhiệm vụ, tăng số điểm cho chỉ tiêu thu Quỹ 

phòng chống thiên tai, giảm số điểm tại chỉ tiêu chi Quỹ, tăng số điểm cho nội 

dung kinh phí chi cho hoạt động của Văn phòng thường trực. 

 UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Tổng cục Phòng, chống thiên tai xem xét, 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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