ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 31 /UBND-NNTN
Về việc triển khai Công văn số
839-CV/BTGTU ngày 29 tháng
12 năm 2021 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 04 tháng01 năm 2022

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 839-CV/BTGTU ngày 29
tháng 12 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phổ biến, tuyên truyền Chỉ
thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc (Gửi văn bản kèm theo), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo
chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực
hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư trung ương
Đảng(1) và Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Tỉnh ủy(2) theo
hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên đến toàn thể cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể; tổ
chức tuyên truyền trên bản tin nội bộ, Trang thông tin điện tử của Sở, ngành, đơn
vị, địa phương mình... nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng
viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác Khí tượng thủy văn trong quá
trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ thiết thực
đời sống dân sinh. Việc phổ biến, quán triệt hoàn thành trước ngày 28 tháng 02
năm 2022, kết quả thực hiện, đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo gửi về Sở Tài
nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10
tháng 3 năm 2022.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực
hiện, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo kết quả về Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.
Báo để các đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVPKSX;
- Lưu VT, NNTN.NVH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Tháp
Đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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