UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1202 /SNN-TL
V/v báo cáo số liệu xây dựng Kế
hoạch PCTT tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2021 – 2025.

Quảng Trị, ngày 09 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại văn bản số 1234/UBNDNN ngày 24/3/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện Đề cương xây
dựng Kế hoạch PCTT tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025.
Để có cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Kế hoạch PCTT tỉnh giai đoạn
2021 - 2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề
nghị các địa phương, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách báo
cáo số liệu có liên quan vào các biểu mẫu đính kèm (các biểu mẫu được đăng tải
trên địa chỉ website: http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn/ mục Văn bản dự
thảo).
Báo cáo số liệu gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy lợi
(Văn phòng thường trực BCH PCTT & TKCN tỉnh), địa chỉ số 182 đường Hùng
Vương, thành phố Đông Hà bằng văn bản và bản mềm qua email:
hotruongson@quangtri.gov.vn trước ngày 01/8/2020 để tổng hợp, xây dựng Kế
hoạch.
Kính đề nghị các Sở, ngành, địa phương quan tâm, phối hợp triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CCTL.
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