
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          

 

Tu Mơ Rông, ngày      tháng       năm 2022 
 

Về việc triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/ 2022 

của Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

Căn cứ Công văn số 1706/UBND-NNTN ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh 

Ko Tum về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

xã và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, triển 

khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-TTg  ngày 01 tháng 6 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ theo quy định; tập trung triển khai một số nhiệm vụ trong 

công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; tuyên truyền 

công tác phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người 

dân; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó, xác định phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, 

liên tục cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

(Đính kèm Chỉ thị số 09/CT-TTg  ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ). 

Ủy ban nhân dân huyện báo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã 

biết, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương văn Mười 
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