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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự Do-Hạnh phúc 
 

                    Đức Thọ, ngày  4  tháng 6  năm 2021 

V/v đề nghị mượn địa điểm tổ 

chức diễn tập phòng chống bão 

lụt, TKCN năm 2021. 

 

 

 

  Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh;  

- Giám đốc công ty  cổ phần gỗ Phượng Nguyên. 

    

 

  Thực hiện Chỉ thị số 06 -CT/TU, ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống  bão lụt và tìm 

kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2021; Công văn số 24/UBND - NC ngày 

09/02/2021 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 133/KH-BCĐ ngày 20/5/2021 của Ban 

Chỉ đạo diễn tập tỉnh về diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng, chống 

bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2021; Mệnh lệnh số 19/ML-BCH 

ngày 5/01/2021 của Bộ CHQS tỉnh về nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 

2021. 

Theo đó, năm 2021 huyện Đức Thọ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao nhiệm 

vụ tổ chức diễn tập phòng chống lụt bảo và tìm kiếm cứu nạn  (PCLB-TKCN). 

Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021 của huyện. Trong cuộc 

diễn tập PCLB-TKCN có nội dung thực binh cứu nạn do sập đổ công trình. Qua 

quá trình khảo sát địa hình trên địa bàn, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Đức Thọ đã 

lựa chọn một số địa điểm báo cáo Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Hà Tĩnh và được 

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phê chuẩn vị trí thực binh cứu sập tại dãy nhà số 11 

nằm về phía Tây trong khuôn viên nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu - Công ty cổ 

phần gỗ Phượng Nguyên Bắc miền Trung thuộc thôn Châu Tùng, xã Tùng Ảnh 

có đủ điều kiện không gian để tổ chức diễn tập. Hiện trạng tại thực địa hiện nay 

dãy nhà số 11 đã hỏng mái, chỉ còn khung xà gồ, tường nhà xây bằng gạch gia 

xi măng đã bong tróc xuống cấp, xung quanh dãy nhà có trồng cây keo khoảng 1 

năm tuổi cao 30 cm. Nhu cầu diễn tập chỉ cần sử dụng khoảng 2 gian nhà sát 

trục đường nội bộ và sử dụng không gian xung quanh dãy nhà để diễn tập nội 

dung cứu sập.  

Vậy UBND huyện Đức Thọ kính đề nghị Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tỉnh Hà Tĩnh, Ban Giám đốc công ty cổ phần gỗ Phượng Nguyên tạo điều kiện 

cho địa phương mượn địa điểm trên để thực hiện các nội dung diễn tập theo kế 

hoạch, quá trình tổ chức diễn tập UBND huyện sẽ phân công Lãnh đạo Công an 

huyện phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài Nguyên – Môi trường 

và phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tiến hành kiểm đếm áp giá tài sản, cây 

xanh tại khu vực diễn tập lập biên bản thống nhất với Lãnh đạo Công ty,  sau 



diễn tập sẽ hoàn trả mặt bằng như hiện trạng và sẽ đền bù các nội dung nếu  làm 

thiệt hại đến tài sản của Công ty . 

 Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, Ban Giám đốc công ty 

Gỗ Phượng Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ, đồng hành giúp huyện Đức Thọ hoàn 

thành các nội dung cuộc diễn tập ./.  

 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn Phòng Cấp ủy - Chính quyền; 

- Công an huyện; 

- Các Phòng: KT-HT, TN-MT, TC-KH; 

- Lưu: VT, QS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 
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