
UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND 

 
Số: 395/VPHĐND&UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày 17 tháng 8 năm 2018 

V/v khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây 

ra trên địa bàn huyện Tràng Định 

 

 

 

Kính gửi:   

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;  

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; 

- Hạt 6 giao thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 3237/VP-KTN, ngày 15 tháng 8 năm 2018 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc khắc phục thiệt hại do mưa 

lũ gây ra trên địa bàn huyện Tràng Định. Đồng chí Lý Văn Lâm, Chủ tịch 

UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì phối hợp 

với phòng Kinh tế - Hạ tầng, Hạt 6 giao thông huyện và các cơ quan, đơn vị liên 

quan, triển khai thực hiện hỗ trợ các xã khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra 

theo quy định tại Công văn số 3237/VP-KTN, ngày 15 tháng 8 năm 2018 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND huyện qua Văn phòng HĐND-UBND huyện để tổng hợp kịp thời báo 

cáo tỉnh. 

(Có Công văn số 3237/VP-KTN, ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trên hệ thống eOffice huyện) 

Văn phòng thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch UBND huyện  

đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nông Văn Lâm 
 

 


