
u'c'  BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRJ 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc  

S6:  3.S9  /GM-UBND Quáng Tn, ngây * tháng9 nárn 2021 

GIAYMUI 
h. , ,. - - HQp trrc tuyen ban biçn phap trng pho vri bao so 5 (bao ConSon) 

UBND tinh t chi.rc hçp trrc tuyn bàn bin pháp l'rng phó vâi bão s 5 
(bâo ConSon). 

1.ChütrI: 

- Chü tjch UBND tinh - Vô Van Hwig; 

- Phó Chü tjch Thu?ng tr1rc UBND tinh - Ha S Dng. 
2. Thôi gian: Bt du tr 16h00', ngày 10/9/202 1 (thr 6) 
3. Thành phn mô'i diy t dim cu cUa tinh (P/zàng h9p Hitn Lwong, 

tri so' UBND tinh): 

- Các dng chI trong Thu?ng trrc Ban Chi huy PCTT & TKCN tinh; 
- Dai  din lânh do cac Sà: K hoch và Du ftr; Tài nguyen và Môi 

tru&ng; Cong Thucing; Giao thông vn tãi; Xây dirng; 
- Di din lânh do các don vj: Van phông Ban Chi huy PCTT & TKCN 

tinh; Cong ty Thüy din Quãng Trj; Trung tam KhI tiiçmg thüy van tinh; Cong ty 

TNHH MTV QLKTCT thüy lcii Quâng Trj 

- Phóng viên Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh; Báo Quãng Tn, Website 

tinh, Van phông thmg tth truyn hInh VTV8 ti Quâng Trj, Co quan thuting trü 

Thông thn xä Vit Nam tai Quãng Tij, Van phông Thmg trü báo Nhân dan ti 

Quàng Trj, Van phông thung trü Báo Nông nghip tai  Quãng Trj dn dir và &ra tin. 
4. Thành phn môi di, ti dim cu cüa huyn, xã (Giao UBND các 

huyn mài): 

- Thing tnjc Ban Chi huy PCTT & TKCN các huyn, thj xA, thành pho; 

- Dai  din Iãnh dao  UBND các xâ, phuô'ng, thj trãn; 

- Các xã, phu&ng, thj trn chua có Phông h9p trrc tuyn thI dir h9p tai 
dim cu cüa huyn. 

5. Chuiin b ni dung: 

- Giao Giám dc S Nông nghip vã Phát trin nông thôn chu.n bj báo cáo 

cong tác triên khai phông chng bâo s 5 d trInh bay ti cuc hçp; 
- Giao van phông Ban Chi huy PCTT & TKCN tinh in n tãi 1iu d phiic vii 

cuc h9p; 
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- Giao Vin thông Quãng TrI phi hçTp vi Trung tam Tin hçc tinh kiêm 
tra h tMng giao ban trrc tuyn d phiic vii cuc hop; 

- Các di biu dir hop thrc hin nghiêm tac bin pháp phông, chng djch 
bnh Covid-19 theo quy djnh. 

D nghj các dai  biu tham gia dung thành phn và thôi gian quy 

Noi nIzn: TL.CHU T!CH - Niur thãnh phân mdi; -;:4I VAN PHONG - Viên thông Quang Trj; 
- Trung tam Tin hQc tinh; 
- Lé tan VP; 
- Luu: VT. NN, 
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