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Số:           /UBND-NN 

V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch  

Phòng chống thiên tai giai đoạn  

2021-2025, tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng TT Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

- Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 277/PCTT, ngày 08/11/2021 của Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc góp ý dự thảo Kế hoạch Phòng, 

chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi nghiên cứu dự thảo, 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân có một số ý kiến như sau: 

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm hạng mục phòng chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

- Bổ sung thêm danh mục các Dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025, phần giải 

pháp công trình của huyện Nghi Xuân, cụ thể: Dự án Xây dựng tuyến kè chống 

sạt lở bờ biển bảo vệ đê Hội Thống đoạn qua xã Xuân Hội. 

- Các nội dung khác của dự thảo, UBND huyện đồng tình và không có ý 

kiến gì thêm. 

Trên đây là một số ý kiến góp ý bản Dự thảo dự thảo Kế hoạch Phòng, 

chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Tĩnh của UBND huyện Nghi Xuân. 

Kính đề nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổng 

hợp, tham mưu theo quy định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 
- Lưu: VT, NN. 
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Nguyễn Viết Hưng 
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