UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10699 /UBND-NN3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 12

năm 2021

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2021/TTBNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ NN và PTNT

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các công ty TNHH MTV TL: Liễn Sơn,
Lập Thạch, Tam Đảo, Phúc Yên.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 8025/BNN-PCTT ngày 26/11/2021
của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Thông tư số
13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 (được sao gửi kèm theo Văn bản này);
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban,
ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Thông tư trên các
phương tiện thông tin đại chúng để các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, tổ
chức và cá nhân có liên quan biết, chủ động thực hiện.
2. Xây dựng và ban hành quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống
thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai
thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử;
điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao
thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác thuộc phạm vi quản lý
theo quy định tại Điều 6 Thông tư làm cơ sở để triển khai thực hiện trên địa
bàn tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, NN3.
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