
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HỮU LŨNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Số:      /UBND-NN  Hữu Lũng, ngày           tháng 9 năm 2021 

Về việc thực hiện Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP 
 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1583/SNN-TL ngày 20/8/2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP. UBND huyện Hữu Lũng đề nghị UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện một số nội dung như sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng 

chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống 

thiên tai và Luật đê điều bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, 

địa bàn; chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho lực lượng cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, lực lượng xung kích 

phòng, chống thiên tai. 

 2. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với cơ quan, tổ chức về phòng, 

chống thiên tai tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về pháp luật 

phòng, chống thiên tai để tổ chức triển khai, thực hiện phù hợp, hiệu quả tại địa 

phương. 

3. Rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn; chỉ đạo rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn. Đảm bảo nguồn lực và các điều kiện hoạt động cho cơ quan và lực 

lượng làm công tác phòng chống thiên tai. 

4. Chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng 

xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực 

hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-66-2021-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-thien-tai-480504.aspx
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