
Tổng cục PCTT 

Kính trình 

VP Bộ 

Kính trình 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:               /BNN-PCTT 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng chống 

thiên tai quốc gia giai đoạn 2021-2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng    năm   

 Kính gửi: ...................................................................................................... 

Thực hiện Luật Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối 

hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng, hoàn thiện dự thảo 

lần 3 Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021-2025 (dự thảo Kế 

hoạch) và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch 

phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021-2025 (dự thảo Quyết định).  

Để có đầy đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến vào dự thảo Kế 

hoạch và dự thảo Quyết định (dự thảo Quyết định gửi kèm theo, dự thảo Kế 

hoạch được đăng trên trang Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: www.mard.gov.vn và Tổng cục Phòng chống thiên tai: 

phongchongthientai.mard.gov.vn).  

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 

10/4/2021 để tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và dự thảo 

Quyết định (chi tiết xin liên hệ ông Đặng Văn Đăng - Tổng cục Phòng chống 

thiên tai; điện thoại: 0243.211.5704, di động: 0912.324.540; Email: 

vuantoanthientai@vndma.gov.vn). 

Đề nghị quý cơ quan quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Tin học (để đăng trên Web); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP; 

- Lưu: VT, PCTT (VT, TTCĐ, KSAT_5b). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

 

 

 

 

 

Vụ trưởng Vụ KSAT:   Tăng Quốc Chính 

Chuyên viên soạn thảo:                   Đặng Văn Đăng 

Văn phòng Tổng cục: 

http://www.mard.gov.vn/
mailto:vuantoanthientai@vndma.gov.vn
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