
 
 

                

P ƯỜ G  OÀI T     

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘ G  Ò  XÃ  ỘI C    G Ĩ  VIỆT   M 

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 
 

            Hoài Thanh, ngày       tháng    năm 2021 
 

Q   T Đ    

 an hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 

phường  oài Thanh 

 
                P ƯỜ G 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;  Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 

tháng 6 năm 2020; 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-TWPCTT ngày 23/8/2021 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống thiên tai Ban hành tạm thời Sổ tay hướng dẫn Công 

tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND phường  

về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021; 

Theo đề nghị của công chức Văn phòng – Thống kê UBND phường. 
 

Q   T Đ     

Đi   1  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống thiên tai 

giai đoạn 2021-2025 phường Hoài Thanh. 

Đi   2  Giao các bộ phận, công chức chuyên môn, các đơn vị có liên quan, 

Trưởng khu phố trên địa bàn chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Kế 

hoạch. 

Đi   3. Công chức Văn phòng – Thống kê UBND phường, Địa chính – Xâ 

dựng – Đô thị và Môi trường, trưởng các ngành, đơn vị có liên quan, Trưởng khu 

phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

kể từ ngày ký./.       

Nơi nhận:                                                                TM                  
- Như Điều 3;                                                                                 C   T C  
- UBND thị xã (để b/c);      

- TT.BCH PCTT - TKCN và PTDS thị xã (b/c); 

- TT. Đảng ủy; 

- TT.HĐND phường; 

- CT và các PCT. UBND phường; 

- Lưu: VT.                                                               

 

 
 

 g yễn  ữ  Kim 
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