ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 3613 /SNN&PTNT-PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 17 tháng 9 năm 2020

V/v kiểm tra thực địa các nội dung
đề xuất của UBND huyện Bá Thước
về việc sắp xếp, bố trí ổn định dân
cư các khu vực có nguy cơ cao xảy
ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Bá Thước.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số
12350/UBND-NN ngày 07/9/2020 về việc đề xuất sắp xếp, bố trí ổn định dân cư
đối với các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn
huyện Bá Thước. Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đoàn kiểm tra thực địa tại các khu
vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt; các vị trí dự kiến bố trí quỹ
đất xây dựng các khu tái định cư tập trung theo nội dung đề xuất của UBND
huyện Bá Thước tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 01/9/2020, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng.
- Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT: Chi cục Phát triển nông thôn, Chi
cục Kiểm lâm.
- UBND huyện Bá Thước.
2. Thời gian: Bắt đầu từ 9h00 ngày 21/9/2020 (Thứ 2).
Đề nghị UBND huyện Bá Thước chuẩn bị các nội dung báo cáo theo
Công văn số 226/CCPTNT-PTNT&BTDC ngày 14/9/2020 của Chi cục Phát
triển nông thôn, các điều kiện khác phục vụ công tác kiểm tra thực địa và mời
đại diện UBND các xã, thôn có liên quan tham gia đoàn công tác.
(Chi tiết liên hệ Ông: Đỗ Văn Học - Chi cục Phát triển nông thôn, điện
thoại 0949.142.360).
Rất mong sự phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, PTNT.
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