
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:1208 /SNN-TL  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày  10  tháng 7 năm 2020 

V/v báo cáo sơ kết thực hiện  

Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ  

về phòng, chống thiên tai. 

 

  

 Kính gửi:  

- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội 

biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Chi cục: Thủy sản, Phát triển nông thôn, Kiểm lâm, Chăn 

nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

  

Thực hiện công văn 3023/UBND-NN ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày của Chính phủ về 

phòng, chống thiên tai, trên cơ sở Kế hoạch số 3537/KH-UBND ngày 14/8/2018 

của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 

của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

(viết tắt Kế hoạch số 3537/KH-UBND), Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các 

địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền và huy động nguồn lực triển khai 

Kế hoạch số 3537/KH-UBND, Nghị quyết số 76/NQ-CP và Quyết định 1270/QĐ-

TTg ngày 03/10/2019 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.   

2. Các địa phương, đơn vị theo lĩnh vực và nhiệm vụ báo cáo quá trình triển 

khai và kết quả thực hiện Kế hoạch số 3537/KH-UBND từ năm 2018-2020 tại 

địa phương, đơn vị với các nội dung sau: 

- Các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

- Kết quả các nhiệm vụ cụ thể đã, đang triển khai thực hiện, sản phẩm đạt 

được (có phụ lục 01 kèm theo). 

- Nêu các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 3537/KH-UBND. 

-  Kế hoạch triển khai, dự kiến nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo 

trong năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 (có phụ lục 02 kèm theo). 

-  Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 

Báo cáo của các địa phương, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và 

PTNT (qua Chi cục Thủy lợi) trước ngày 20/7/2018 để tổng hợp, báo cáo Ban 

Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và UBND tỉnh. 

(Bản mềm gửi qua hộp thư điện tử: phanphuonglien@quangtri.gov.vn)  
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 Địa chỉ liên hệ: Chi cục Thủy lợi, số  182 Hùng Vương, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị; điện thoại 0233.3585.656. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm phối 

hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CCTL.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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Phụ lục 1 

 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ tại địa phương, đơn vị 

(Kèm theo Công văn số: 1208  /SNN-TL ngày 10 /7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT Nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành/ 

dự kiến hoàn 

thành 

Nguồn lực (tỷ đồng) 

Đã bố trí Dự kiến bố trí 

1        

2        

3        

4        

5        

...        
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Phụ lục 2 

 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ tại địa phương, đơn vị giai đoạn 2021-2025 

(Kèm theo Công văn số: 1208 /SNN-TL ngày 10 /7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

 

STT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả dự kiến 

Thời gian dự 

kiến hoàn thành 
Nguồn lực (tỷ đồng) 

1       

2       

3       

4       

5       

...       
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