
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:            /BNN-PCTT 

V/v xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai 

thực hiện Chương trình tổng thể phòng, 

chống thiên tai quốc gia. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày         tháng 01 năm 2023 2023 

 

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 

1651/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, 

chống thiên tai quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương một số nội dung sau: 

1. Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống 

thiên tai quốc gia. 

2. Cung cấp thông tin đầu mối liên hệ (cơ quan, cán bộ, số điện thoại, địa 

chỉ email). 

3. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (bản mềm gửi qua mail: dieuhanhungpho@gmail.com) trước 

ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Đề nghị quý cơ quan quan tâm, triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- PTTg Chính phủ Lê Văn Thành (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, PCTT (VT, ƯPKP). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

 

 

mailto:dieuhanhungpho@gmail.com


 

 

Phụ lục 
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1651/QĐ-TTG NGÀY 30/12/2022 CỦA THỦ TƯỚNG 

CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI QUỐC GIA 

(Kèm theo văn bản số              /BNN-PCTT ngày      /  01/ 2023   của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Sản phẩm 
Kinh phí 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 
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