
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 1797 /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Tuyên Quang, ngày   24   tháng 5 năm 2022. 

 
 
 

Kính gửi:     

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  
- Sở Giao thông Vận tải; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;  
- Sở Xây dựng; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

Sau khi xem xét Báo cáo số 19/BC-VPTT ngày 23/5/2022 của Văn phòng 
Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về 

báo cáo nhanh tình hình ảnh hưởng do mưa trên địa bàn tỉnh (tính đến 18 giờ 00 
ngày 23/5/2022),  

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương kiểm tra cụ thể 
tình hình thiệt hại do thiên tai xảy ra trên địa bàn; tập trung chỉ đạo khắc phục 

ngay hậu quả, bảo đảm sản xuất; hỗ trợ ổn định đời sống cho nhân dân trong 
vùng bị ảnh hưởng do thiên tai; đặc biệt chú ý việc kiểm tra, rà soát di chuyển kịp 

thời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, đá 
đến nơi an toàn; tăng cường công tác thông tin, cảnh báo người dân thực hiện 

các biện pháp ứng phó; chủ động sử dụng ngân sách dự phòng để thực hiện việc 
khắc phục thiệt hại theo đúng quy định; những việc vượt quá thẩm quyền giải quyết 

phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời cho ý kiến chỉ đạo.  

2. Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao Thông vận tải, Lao 

động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng theo chức năng, 
nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫnvà phối hợp chặt chẽ với 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc khắc phục hậu quả do thiên tai 
gây ra trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh./.  

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

(báo cáo) 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các PCT UBND tỉnh;  
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;  
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  
- Như kính gửi; (thực hiện)  
- Chuyên viên NLN;  
- Lưu VT (Hòa). Nguyễn Thế Giang 

V/v Kiểm tra, khắc phục thiệt hại  

do thiên tai trên địa bàn tỉnh 
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