
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LAI CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KTN 
V/v triển khai thực hiện Công 

điện về việc tiếp tục tăng 

cường phòng, chống ngập lụt 

và đảm bảo an toàn cho công 

trình thủy lợi do ảnh hưởng 

của cơn bão số 7 

      Lai Châu, ngày        tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi:   

 - Sở Nông nghiệp và PTNT; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

- Ban QLDA ĐTXD các công trình 

Nông nghiệp và PTNT; 

 - Công ty TNHH MTV Quản lý Thủy 

nông Lai Châu. 

 

 Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công điện số 1908/CĐ-TCTL-QLCT 

ngày 13/10/2020 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy lợi về việc tiếp tục tăng 

cường phòng, chống ngập lụt và đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi do ảnh 

hưởng của cơn bão số 7 (Sao gửi kèm theo). Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu có ý kiến như sau: 

 Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, 

thành phố, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT, 

Công ty TNHH MTV Quản lý Thủy nông Lai Châu thực hiện các nội dung theo 

yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi tại Công điện nêu trên. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh: U1; (Báo cáo) 

- Lưu VT, KT6. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Trọng Hải 
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