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

TỈNH BÌNH ĐỊNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Số:           /UBND-KT      Bình Định, ngày      tháng 5 năm 2022 

V/v một số vấn đề liên quan việc 

ban hành quy định bảo đảm yêu 

cầu phòng, chống thiên tai trong 

quản lý, vận hành, sử dụng công 

trình điện lực trên địa bàn tỉnh 

  

   

                                        Kính gửi:   

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Sở Công Thương;  

- Sở Tư pháp.  

 

 

 Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 706/SCT-QLNL ngày 

16/5/2022 liên quan việc ban hành quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên 

tai trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình điện lực trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản nêu trên 

(Có văn bản kèm theo), tổ chức triển khai thực hiện; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.  

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.  

 

  KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:  PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Sở Xây dựng;  

- CVP, PVPNN, PVPKT;   

- Lưu: VT, K6, K10 (14b).  

    

 

 

 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
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