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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động 

phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát động Phong trào thi đua “Chủ động 
phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-BNN-PCTT ngày 10/3/2021 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT ban hành Bộ tiêu chí thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, 
xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025;

Theo đề nghị của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh tại Công văn số 164/BCHPCTT&TKCN ngày 20/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện 
phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an 
toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành;      
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, 
thị trấn; các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Hội, đoàn thể tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh


		2021-08-27T14:36:54+0700
	Quảng Nam


		2021-08-27T14:38:03+0700
	Quảng Nam


		2021-08-27T14:38:07+0700
	Quảng Nam


		2021-08-27T14:38:08+0700
	Quảng Nam


		2021-08-27T14:38:08+0700
	Quảng Nam




