
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SLĐTBXH – VP 

V/v chủ động theo dõi trển khai các biện 

pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét,  

sạt sở đất 

Lạng Sơn, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi :  
          

- Các phòng và tương đương; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

-  Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số Số 493/UBND-KT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, 

sạt lở đất, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các phòng và tương 

đương; các đơn vị trực thuộc; trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn thực hiện một số 

nội dung như sau: 

1. Các đơn vị trực thuộc, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn theo chức năng, 

nhiệm vụ chủ động  theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ trên địa bàn, dự 

báo các tình huống có thể xảy ra để chủ động xây dựng các phương án, triển 

khai các biện pháp phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do với mưa lớn, lũ 

quét, sạt sở đất gây ra. 

2. Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn chủ động theo dõi diễn biến thời 

tiết, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh, năm bắt tình hình triển khai các biện 

pháp phòng tránh mưa lũ thuộc lĩnh vực quản lý trên địa bàn; tham mưu kịp thời 

cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo các nội dung cần thiết. 

Đề nghị các phòng và tương đương; các đơn vị trực thuộc; trường Cao 

đẳng Nghề Lạng Sơn nghiêm túc, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên 

- Lãnh đạo Sở;     

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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