SAO Y
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Thời gian ký: 13/07/2021 14:54:00 +07:00

U BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tr do - Hinh phñc

Se,:
/UBND-KT
V/v trin khai Nghj dnh S6
66/2021/ND-CP ngày 06 tháng
7 närn 2021 cüa ChInh phü

Dà Náng, ngày tháng - nám 202]
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KInh gui:
- Các S&: Nông nghiêp và Phát triên nông thôn, Thông tin và
Truyên thông, Tài nguyen và Môi trtx&ng;
- B Chi huy: Quan s1r thành phô, B di Biên phông thành phô;
- Cong an thành phô;
- UBND các qun, huyn;
- Dài Phát thanh - Truyên hInh Dà Nàng.
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UBND thành ph6 nhan thrçic Nghj dinh s6 66/20211ND-CP ngày 06 tháng
7 nàm 2021 cUa ChInh phü quy dinh chi tiêt thi hành mt so diêu ci1a Lut
Phông, chông thiên tai và Luât sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Lust Phông,
chông thiên tai và Lut Be diêu 'co dáng tái trên C'ông thông tin din ti'r C'hInh
phi). Ye vic nay, Chü tjch UBND thành ph6 có 5' kiên chi do nhii sau:
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Giao S& Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI, ph61 hgp vâi B
Chi huy Quan s1r thânh phô, B Chi huy B di Bién phông thành phô, Cong an
thành phô, Sâ Thông tin và Truyn thông, S Tài nguyen và Môi trLthng, UBND
các qun, huyn, Dài Phát thanh - Truyn hInh Ba Nng và các do'n vj có lien
quan cAn ci quy djnh tai Ngh djnh s6 66/202 1/ND-CP ngây 06 tháng 7 närn
2021 nêu trên dê chü dng triên khai thtrc hin i.ià tham mu'u dê xuât UBND
thành phô xà 15' nhthig van dê vuçt thrn quyên (nêu co).
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Can ci'i 5' 1dn chi dao nêu trén, yêu cu Thu tru'thig các dan vj có lien
quan khân truang to chüc trién khai thirc hin./.
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Ncrin/:ân:
- Nhtr trén;
- CT& cac PCT UBND TP (dé b/c);
- Các S&: TC, TP;
- VP: CVP, P.NC;
-ChicucTL;
- Luu: VT, KT.
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