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Kính gửi: Chi cục Thủy lợi. 

 

Ngày 07/10/2019, Chi cục Thủy lợi có Tờ trình số 300/TTr-CCTL về việc 

thành lập Ban Quản lý dự án Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh 

Quảng Trị.  

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT; Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-

UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt Chương 

trình “Cải thiện điều kiện sống cho trẻ em nghèo tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2017-2021” do Tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam tài trợ; Căn cứ Công văn số 

4548/UBND-NN ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh về việc phối hợp với Plan 

thực hiện dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai Khu vực miền 

Trung Việt Nam giai đoạn 3 – tỉnh Quảng  Trị”; Sở Nông nghiệp và PTNT có ý 

kiến như sau: 

Giao Chi cục Thủy lợi phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện dự án "Tăng 

cường khả năng chống chịu thiên tai khu vực miền Trung Việt Nam giai đoạn 3 

- tỉnh Quảng Trị"; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm bố trí cán bộ 

làm việc kiêm nhiệm đảm bảo hoạt động chung. 

Đề nghị Chi cục Thủy lợi triển khai thực hiện và báo cáo Giám đốc Sở kết 

quả thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC.                                                                                  
 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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