
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:         /SGD&ĐT-KHTH
V/v triển khai thực hiện Luật và

Nghị định của Chính phủ về công

tác phòng công thiên tai.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày        tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Trung học phổ thông trực thuộc;
- Trung tâm KTTHHNDN&GDTX tỉnh.

Thực hiện Công văn số 4133/UBND-NLN ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh

về triển khai, thực hiện Luật số 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật

phòng, chống thiên tai và Luật đề điều ngày 17/6/2020; Nghị định số 66/2021/NĐ-

CP; Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị

các đơn vị tổ chức, triển khai, thực hiện một số nội dung, cụ thể:

1. Nghiên cứu kỹ để triển khai thực hiện: Luật số 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ

sung một số điều Luật phòng, chống thiên tai và Luật đề điều ngày 17/6/2020; Nghị

định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật

phòng, chống thiên tai; Nghị định số 78/2021/NĐ-CP 01/8/2021 của Chính phủ

thay thế Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về

thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai; tham mưu cho chính quyền địa

phương thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các văn bản trên tới toàn thể cán bộ, giao

viên, nhân viên, sinh viên và học sinh thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó,

khắc phục hậu quả thiên tai; thu, nộp, miễn, giảm Quỹ phòng chống thiên tai đúng

quy định, hiệu quả.

3. Có tài liệu gửi kèm theo.

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Dương Bích Nguyệt
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