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V/v to chüc quAn 1, sCr ding bAi 
sOng trên dja bàn tinh bão dam 

tuãn thu quy d nh cüa pháp 1ut 
v dé diêu, phOng chông thiên tai 

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VWT  NAM 
Dc  1p  - Tir do - Hanh phüc  

Quáng Trj, ngayJltthángØ nám 2021 

KInh gui: 

- S& Nông nghip và Phát trin nông thôn; 
- So Tài nguyen và Môi trixmg; 
- SOXâydrng; 
-Côngantinh; 
- UBND các huyn, thj xa, thãnh phô. 

Ngày 23/9/202 1, Van phông ChInh phü Co van ban s 68O6/VPP-NN v 
vic quân 1, sir dung bãi song dam bão tuân thu quy djnh cüa pháp 1ut ye dé 
diêu; UBND tinh có kiên nhu sau: 

1. Giao các SO: Nông nghip vâ Phát trin nông thôn, Tâi nguyen Va Môi 
tru&ng, Xây dirng, Cong an tinh và UBND các huyn, th xã, thành phô to chic 
quãn 1, sü ding bâi song trên dja bàn tinh bão dam tuân thu quy djnh cüa pháp 
1ut ye dé diêu, phOng chông thiên tai và các quy djnh pháp 1ut khác có lien 
quan; tang cumg cong tác thanh tra, kiêm tra vic thc hin pháp lut ye dê diêu 
và xü 1 hành vi vi phm pháp 1ut ye dé diêu theo thãm quyén, thrc hin 
nghiêm Chi thj so 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 cüa Thu tithng ChInh phü ye 
tang cix&ng xü l vi phm pháp 1ut ye dé diêu 

2. Giao SO Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI, pMi hqp vOi cac 
dan vj, dja phuang lien quan 1p phrang n phát triên h thông dê diêu, phtrang 
an phOng chông lU cUa tuyên song có dO trong quy hoach tinh theo quy djnh cüa 
Lut Dê diêu./. 

NoinI,ân: 
- Nhu trén; 
- S& KH&DT; 
- LLru: VT,  NN./Y, 
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