
UBND HUYỆN TAM DƯƠNG 

BCH - PCTT&TKCN HUYỆN 
  
Số:         /HC-BCH PCTT&TKCN 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống cháy nổ, cháy rừng. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

      Kính gửi:  

- Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- Công an huyện; 

- Các phòng, ban, ngành của huyện; 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, TT; 

- Hạt Kiểm lâm. 

UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 04/PCTT-VPTT ngày 

22/01/2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về 

việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; Công điện số 

24/CĐ-VP ngày 15/01/2021 của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (được gửi kèm theo); Ban chỉ huy Phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đề nghị Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công 

an huyện, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị 

trấn, Hạt Kiểm lâm, các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tham mưu, tổ 

chức thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Công điện. 

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch & các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

  

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Minh Thể 
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