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nAm 2020. 

 

Gia Lai, ngàyoti-tháng 9  nám 2019 

KInh giri: Si Nông nghip và Phát trin nông thôn; 

Thirc hin Van ban s 6733/BNN-PCTT ngày 13/9/2019 cüa B Nông 
nghip và Phát triên nông thôn ye vic triên khai thrc hin Ké hoach phông 
chông thiên tai quôc gia den näm 2020, UBND tinh yêu câu Sä Nông nghip 
và Phát triên nông thôn triên khai thc hin mt so ni dung sau: 

1. Rà soát, don dc các ni dung phông ch6ng thiên tai dang trin khai 
trong näm 2019 trén dja bàn tinh theo hu&ng dn cüa Bô Nông nghip và Phát 
triên nông thôn ti Van ban nói trén. TOng hcip báo cáo B Nông nghip và 
Phát triên nông thôn, Tong cic PhOng chOng thiên tai, UBND tinh theo thii 
gian quy djnh. 

2. Chü trI phi hcip vOi các sâ, ngành, dan vj, dja phuang có lien quan 
xây drng dir thão Kê hoach phông chông thiên tai cüa tinh nãm 2020 theo quy 
djnh ti Diêu 15 Lust  PhOng chông thiên tai, dam bão phü hcip vài Kê hoch 
phOng chông thiên tai quôc gia den nàm 2020 &rcic Thu Uràng ChInh phil phê 
duyt t?i  Quyêt djnh 649/QD-TTg ngày 30/5/2019 phê duyt kê hoach phOng 
chông thiên tai Quôc gia den näm 2020. Lay 2 kiên tham gia gop cüa các Ca 

quan, dan vj có lien quan, hoàn chinh dr thâo trInh UBND tinh xem xét, phê 
duyt truàc ngày 3 1/12/2019. 

Nh.n dixçic Van bàn nay yêu cu Sä Nông nghip và Phát triên nông 
thôn và các sâ, ngành, dja ph.rang, dan vj cO lien quan triên khai thrc hin./. 

Ncrin!:in: 
- Nhtr trén (gui kern Van bàn s6 673 3/BNN-PCTT 
cüa B Nông nghip và Phat trién nông thôn); 
- B Nông nghip và PINT (b/c); 
- Tong cic PhOng chong thiên tai (b/c); 
• Chü tjch UBND tinh; 
- D/c KpA Thuyen — PhO Chü tjch UBND tinh; 
- Chãnh VP, các PhO CVP UBND tinh; 
-LuuVT,NL. 
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