
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1077/UBND         Cái Răng, ngày  16 tháng 6 năm 2020 
V/v phòng, chống thiên tai 

đảm bảo an toàn cho người, 

nhà ở và công trình xây dựng 

trong mùa mưa bão năm 

2020 
 

 

                    Kính gửi:   

- Thủ trưởng các cơ quan Ban, ngành quận; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1700/UBND-XDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn 

cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2020, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Ban, ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các phường, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai và thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn nêu trên. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan Ban, ngành quận, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 1700/UBND-XDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Cổng TTĐT quận; 

- Lưu VT.  
TT 
   

 

     

                      KT. CHỦ TỊCH  

                       PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 
 

       Nguyễn Thị Trúc Linh   
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