
       UBND TỈNH THANH HOÁ                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

             SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
 

Số:               /STNMT-VP                            Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 2022 

V/v Triển khai Công điện số 20 - 

Hồi 19 giờ 00 phút ngày 28/9/2022 

và Tin cảnh báo lũ trên sông Yên 

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Sở. 

 Nhận được Công điện số 20 - Hồi 19 giờ 00 phút ngày 28/9/2022 của 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh về phát lệnh báo động I trên sông Yên; Tin cảnh báo lũ trên sông Yên số 

CBL-61/17h00/THOA ngày 28/9/2022 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh (có 

Công điện và Tin kèm theo). 

Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo như sau:    

 1. Yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc Sở triển khai Công điện số 20 ngày 

28/9/2022 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh; Tin cảnh báo lũ trên sông Yên số CBL-61/17h00/THOA 

ngày 28/9/2022 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh với nội dung nêu trên đến cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị để thực hiện. 

 2. Giao Trung tâm CNTT đăng nội dung Công văn này và tài liệu kèm 

theo trên Cổng thông tin điện tử của Sở để thực hiện công tác tuyên truyền. 

Theo nội dung trên, yêu cầu Trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện/. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Giám đốc Sở (B/cáo); 

- Các Đ/c PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Phạm Văn Hoành 
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