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UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TR!

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
DcIp-Tirdo-Hnh phác

S6: 3O23/1JBND-Nm
V/v báo cáo so kt thiic hiên Nghi
quyêt so 761NQ-CP cUa ChInh phU ye
phOng, chông thiên tai

Quáng TrI, ngày C) tháng nám 2020

KInh gui:
- Si Nông nghip và Phát triên nông thôn;
- Van phông Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh;
- UBND các huyn, thj xã, thành phô.

Ngày 02/7/2020, Ban Chi dao Trung i.rong v phông chng thiên tai có
van bàn s 71/TWPCTT v vic báo cáo so kt thirc hin Nghj quyêt so 76/NQCP cüa ChInh phü (sao gri kern theo); UBND tinh Co kiên nhu
Giao So Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI, phi hqp vOl Van
phông Ban Chi huy PCTT vâ TKCN tinh và các don vj, dla phiio'ng lien quan
báo cáo so két thirc hin Nghj quyt so 761NQ-CP càa ChInh phü ye phông,
chông thiên tai theo ni dung van bàn nêu trên; Báo cáo gi:ri ye Ban Chi d?o
Trung iong ye phOng chông thiên tai và UIBND tinh truóc ngày 25/7/2O2O
Noi n/ian:
- Nhu trên;
- Luu:VT,NN.

TL.CHU TICH
KT.CHANH VAN PHONG
I VAN PHONG

BAN CHI DAO TRUNG UaNG
yE PHONG CHONG THIEN TA!

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc1p-Tiydo-Hnh phüc

S: M /TWPCTT
V/v báo cáo sa kt thrc hin Ngh quyt s
76/NQ-CP cüa Chmnh phU

Ha N5i, ngày O tháng nám 2020

UBNDTINH QUANG TR
ri: - Các B, cc quan ngang B;
Al
U' ban nhãn dan các tinh, thành ph trrc thuc Trung uoilg.

Ngày
yv

uJUiiPaPI.Ifl. •11

Sô'v k hiu HSNgY.J.SJL 018, ChInh phü dã ban hành Nghj quyt s6 76/NQ-CP v cong
tãc phng, c ong
h thiên tai, trong do xác djnh các giãi pháp toàn din, can co và
phân cong nhim vi các Bô ngành và dja phiwng triên khai thiic hin dê chj'i dng
phOng, chOng, üng phO có hiu qua vói nhtng din biên phüc tap, khó lu&ng cüa
thiên tai; Thñ tuàng Chmnh phü dã Co Quyêt djnh so 1270/QD-TTg ngày
03/10/20 19 ban hành k hoach hành dng thrc hin Nghj quyêt.
A

Thirc hin nhim vi1 Chmnh phü, ThU tu&ng ChInh phU giao, Ban Chi d.o
Trung ucmg v phOng, chng thiên tai dê nghj các B, ngành và U ban nhân dan
các tinh, thành phO trçic thuc Trung uclng:
1. Tip tic t chirc quàn trit, huy dng ngun hrc trin khai Nghj quyêt so
76/NQ-CP cUa Chmnh phU và Quyt djnh sô 1270/QE-TTg cUa ThU tir6ng Chmnh phU.
2. Sa kt vic thrc hin Nghj quyt vài các ni dung chInh nhu sau:
a) Báo cáo kt qua thirc hin Nghj quy&, K hoch hành dng tü 2018-2020
và nhüng khó khãn, vuâng mc trong qua trmnh thxc hin.
b) Xây drng k hoch, dir kin ngun hrc cho giai don tü nam 202 1-2025 dê
triên khai
bâo hoàn thânh mic tiêu, giãi pháp dê ra trong Nghj quyt và dê xuât,
kiên ngh (nêu
dam

co).

Báo cáo d nghj gUi v Ban Chi dao Trung .rc1ng v phOng, chng thiên tai
truâc ngày 25/7/2020dê tOng hçip báo cáo ChInh phU, ThU tuO'ng ChInh phU (bàn
mêm gUi ye thu din tU dieuhanhungpho@gmail.com).
(D cu1ng báo cáo và biéu mcu tgiphy lic kern theo)
D nghj qu Car quan quan tam phi hcp thirc hin.I.
Noi nl,ân:
- Nhu trên;
- Thu tu&ng ChInh phü (dé b/c);
- PTTg Trjnh Dinh Dung (d b/c);
- Van phông ChInh phü;
-LuuVT,UPKP. (LOO)

R!RNG BAN
N THI15NG TRVC

iyn Xuân Ctrô'ng

BE CIXONG
Kèm theo Ong vã
I. QUA TRIN

luc 1
T TI{çC HIN NGH! QUYET
gay Ootfl/2020 cüa Ban Chi dgo TWPCTT)
KET QUA TIITC HIIN

Các kê hoach,
øçoh4 o, triên khai thrc hin Nghj quyêt so 76/NQ-CP
cüa ChInh phii và Quyêt dnh o
O/QD-TTg.
- Két qua các nhirn vi cii the d1, dang trin khai thrc hin, san phm dat &rcc.
II.KIlO KHAN, VUOG MC
Nêu các tn t?i, kho khän, vu6ng mc trong qua trInh trin khai thrc hin các
nhim v ti Nghj quyét so 76/NQ-CP ci1a ChInh phi'i và Quyet djnh sO 1 270/QD-TTg
(nêu co).
III. KE HOJCH TRIEN KHAI TIEP THEO
- K hoach trin khai các nhim vii tip theo trong näm 2020 và các nm tip theo.
- Dir kin ngun 1irc thrc hin.
IV. oE XUAT, MEN NGH!
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