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Lạng Sơn, ngày       tháng 3  năm 2020 
 

Vv khẩn trương khắc phục thiệt 

hại do mưa, gió lốc trên địa bàn 

huyện Tràng Định 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND huyện Tràng Định. 

Xem xét Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 25/3/2020 của UBND huyện 

Tràng Định báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lớn và gió lốc ngày 

25/3/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo 

huyện Tràng Định khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa, gió lốc gây ra vào 

ngày 25/3/2020 theo Báo cáo trên; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý những 

nội dung vượt thẩm quyền. 

2. UBND huyện Tràng Định chủ động, khẩn trương triển khai giải pháp 

hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản 

xuất; rà soát tổng hợp số liệu thiệt hại gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn xem xét, đề xuất hỗ trợ theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, UBND huyện Tràng Định, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TC, GD&ĐT, Y tế, CT, GTVT; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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