
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN CÁT THÀNH 

 

Số: 55/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

Cát Thành, ngày 09 tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 thị trấn Cát Thành 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CÁT THÀNH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Kế hoạch số:16 /KH-UBND ngày 09/3/2023về phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 của Ban chỉ huy PCTT & TKCN thị trấn Cát Thành; 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND thị trấn Cát Thành, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2023 trên địa bàn thị trấn Cát Thành (có kế hoạch kèm theo). 

Điều 2. Giao ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 

phối hợp các ngành liên quan và các cơ sở TDP triển khai thực hiện Kế hoạch đúng 

mục đích, yêu cầu đề ra. Chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả nhằm làm giảm 

thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND-UBND thị trấn, trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể, 

cấp ủy tổ dân phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  

   - UBND huyện; BCH PCTT&TKCN huyện 

   - Phòng NN&PTNT huyện; 

   - TTĐU, TTHĐND, UBND thị trấn; 

   - UBMTTQ và các đoàn thể; 

   - HTXSXKDDVNN, 3 nhà trường, trạm y tế; 

   - Các TDP; 

   - Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Chủ tịch 

 
 

 

Nguyễn Thành Chung 
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