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Thực hiện Văn bản số 1240/SNN-CCTL ngày 02/8/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến thực hiện văn bản quy 

phạm pháp luật về đê điều. UBND huyện Đoan Hùng yêu cầu các phòng, cơ 

quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức phù hợp các nội 

dung tại Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và Thông tư 

số 04/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT đến các cấp chính 

quyền và tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng cầu qua 

sông có đê; các hoạt động liên quan đến đê điều biết để triển khai thực hiện. 

2. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định tại Quyết 

định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 04/2021/TT-

BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT khi cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới 

cầu qua sông có đê và các hoạt động liên quan đến đê điều, thoát lũ. 

UBND huyện Đoan Hùng yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng: NN&PTNT, KT-HT; 

- Đài Truyền thanh-Truyền hình; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Đức Lương 

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
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