
UBND HUYỆN VŨ QUANG 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG 

THIÊN TAI VÀ TKCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /PCTT 

V/v tham gia tập huấn, thu thập dữ liệu dân 

sinh kinh tế có tách biệt giới phục vụ công 

tác phòng, chống thiên tai 

Vũ Quang, ngày         tháng  7  năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

  

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3525/UBND-NL1 ngày 

29/6/2022 và Văn bản số 86/PCTT ngày 30/6/2022 của Văn phòng TT Ban Chỉ 

huy PCTT&TKCN tỉnh về việc tập huấn thu thập dữ liệu dân sinh kinh tế có 

tách biệt giới phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, Ủy ban nhân dân huyện 

thông báo cụ thể kế hoạch tập huấn tại tỉnh Hà Tĩnh như sau: 

1. Thời gian tập huấn:  Buổi sáng, ngày 06/7/2022 (Bắt đầu từ 7 giờ 45 

phút)  

2. Đối tượng tham gia tập huấn: 

- Phòng NN&PTNT: 02 người (Lãnh đạo phòng NN&PTNT và cán bộ 

chuyên môn phụ trách công tác phòng chống thiên). 

- Cấp xã: Mỗi xã, thị trấn 01 người làm công tác phòng chống thiên tai.  

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Chi cục Thủy lợi - số 307 đường Trần 

Phú, Thành phố Hà Tĩnh. 

Chế độ của cán bộ tham gia tập huấn, hỗ trợ chi phí thu thập dữ liệu: Theo 

quy định của Ban Tổ chức gửi kèm theo.  

Đây là cuộc tập huấn quan trọng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổng cục 

Phòng chống thiên tai, UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn quan tâm cử cán bộ 

tham dự đúng thành phần, thời gian quy định, đồng thời UBND các xã, thị trấn 

tổ chức thu thập số liệu và cung cấp các dữ liệu thông tin cấp xã theo biểu 

mẫu yêu cầu của Tổng cục Phòng chống thiên tai (gửi kèm theo Văn bản này) 

để phục vụ công tác tập huấn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Lưu: VP PCTT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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