
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN TAM BÌNH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                        
  Số: 772 /UBND-NC                            Tam Bình, ngày 09  tháng 5 năm 2016

V/v chỉ đạo triển khai thực hiện 
Công văn số 1486/UBND-NC, 

ngày 05/5/2016 của  Ủy ban 
nhân dân tỉnh

                                       
     Kính gửi: 
                       - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện;
                       - Trưởng Công an huyện;
                       - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT.                
                           

                                                                      
Thực hiện Công văn số 1486/UBND-NC, ngày 05/5/2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về tổ chức diễn tập thường xuyên trong khu vực 
phòng thủ tỉnh năm 2016,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với 
Trưởng Công an huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
các ngành chức năng có liên quan, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
thành lập “Ban chỉ đạo diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ và phòng, chống giảm 
nhẹ thiên tai- tìm kiếm cứu nạn huyện”; tham mưu phân công các ngành tổ chức 
diễn tập theo các phương án A, A2, A4 và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai- tìm 
kiếm cứu nạn đối với một số ngành huyện và xã- thị trấn.

(Đính kèm Công văn số 1486/UBND-NC, ngày 05/5/2016 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh).

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện xem xét có ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                CHỦ TỊCH
- Như trên;
- TT.Huyện ủy (để báo cáo);
- CT, PCT. UBND huyện;
- CVP, PCVP;
- Thủ trưởng các ban ngành,
đoàn thể huyện (để ph/hợp th/hiện);
- CT. UBND xã- TT (để biết);                             
- NC Khối Nội chính;                                                                    Nguyễn Thanh Phong 
- Lưu: VT. 
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