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UBND TỈNH TRÀ VINH 

VĂN PHÒNG 

 

Số:         /VP-NC 
V/v tiếp tục triển khai, thực hiện 

Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 

11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày        tháng 6 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

  Ngày 31/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1456/BCA-

C07 ngày 18/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đôn đốc, hướng dẫn triển 

khai, thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (đính kèm). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các 

sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 

của Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần văn bản nêu trên và Kế hoạch số 47/KH-

UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 

630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh đến Công an tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- BLĐ VPUBND tỉnh; 

- Phòng HC-QT; 

- Lưu: VT, NC.             

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Quyển 
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