
UBND TfNH QUANG NAM CONG HOA XA HOT CIIJ NGHIA VIT NAM 
BAN CHI HUY PCTT VA TKCN 

S& 519 /BCHPCTT&TKCN QuángNam, ngày ( thing 5nam 2020 

V/v thng kt vic thirc hin Quyt djnh 
S0 1041/QD-TTg ngày 24/6/2014 cüa 
Thu tixàng Chinh phü phê duyt Dê an 
Quy hoch tong the lTnh vrc IJng phó 
sir cô, thiên tai và Tim kiêm cüu nn 

den nm 2020 

KInh giri: 
- B6 Chi huy Quân sir tinh; 
- Các Sà, ngành: Nông nghip & Phát triên nông 
thôn, My dirng, Giao thông vn tài, Tài nguyen 
và Môi tru1ng, Cong thucing, Khoa hoc và cong 
ngh, Cong an tinh, B6 Chi huy BDBP tinh; 
- UBND các huyn, thj x, thành ph -0. 

Thirc hin Cong van s6 2336/UBND-KTN ngày 27/4/2020 cüa UBND 
tinh ye vic tong két vic thc hin Quyêt djnh s6 1041/QD-TTg ngày 
24/6/2014 cüa Thu Pthng ChInh phü phê duyt Dê an Quy hoach tng th linh 
we Ung phó sr cô, thiên tai và Tim kiêm ciru nan  den nàm 2020; 

Can cu'  Quy& djnh so^ 183 i/QD-UBND ngày 27/5/2016 cüa UBND tinh 
Quâng Nam ban hành Kê hoach  tong the triên khai thirc hin mg phó vài sr co, 
thiên tai và tim kiêm clru nan  tinh Quãng Nam den nàm 2020, trong do có giao 
B6 Chi huy Quân sir tinh là ca quan thi.xô'ng trirc trng phó sr cô, thiên tai và tim 
kiém c1ru nan;  Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh kInh dê nghj: 

1. B6 Chi huy Quân sr tinh chü tn, phôi hap vâi các SO', ngàrth, dja 
phuo'ng có lien quan can cr hir&ng dan cüa Van phOng Uy ,ban Quôc gia irng 
phó v&i sirr cô, thiên tai và tim kiêm cru nan tai COng van so 196/HD-VP ngày 
24/4/2020 di.r thào báo cáo tong kêt cüa UBND tinh ye vic thirc hin Quyêt 
djnh s 1041/QD-TTg ngây 24/6/2014 cüa Thu tuO'ng ChInE phü phê duyt De-
an Quy hoach tng the^ linh virc U'ng phó si1 cO, thiên tai và Tim kiêm ciru nan 
den näm 2020 trén dja bàn tinh gi:ri Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh trtró'c 
ngày 15/8/2020. 

2. Các SO', ngành, dja phucrng can cir Quyêt djnh so 183 l/QD-UBND cüa 
UBND tinh và huO'ng dn cüa Van phOng Uy ban QuOc gia 1rng phóvO'i sir cO, 
thiên tai và tim kiêm ciru nan tai Cong van so 196/HD-VP báo cáo kêt qua thirc 
hin các ni dung, nhim vu dugc giao g1ri Bô Chi huy Quân si.r tinh, Van phOng 
thuO'ng trirc Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh trithc ngày 31/7/2020 dê duthâo 
báo cáo thng k& cüa UBND tinh. 
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Báo cáo các ni dung lien quan gi:ri ye Van phàng thuông trirc Ban Chi 
huy PCTT và TKCN tinh (so 117 Hung Vuang, tp.Tam Ks'; din thoi: 
02353.852473; fax: 02353.852476; email: vpttpcttquangnamgmai1.com) d 
tong hap, báo cáo UBND tinh. 

(Quye't djnh so' 1831/OD-UBND cza UBND tinh và hu'áng dan tai COng 
van so 196/HD- VP cia Van phOng Uy ban Quoc gia tng phO vO'i sir co, thiên tai 
và tim kiêm cz'ru nqn ducic dáng tái trén dja chi webs ite: 
http://pctt. quangnam. vn/ myc Van bán) 

KInh de nghj các SO', ngành, da phuang quan tam, phi hc'p trin khai 
thuc hiên./. 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (b/c); 
- Lành dao Ban (b/c); 
- Lisu: VT, VPTT(D). 


