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Lạng Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2019 
 

V/v xem xét kiến nghị hỗ trợ kinh phí
khắc phục hậu quả thiên tai 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 11/6/2019 của UBND huyện 
Tràng Định về việc xin kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai ảnh hưởng từ ngày 
14/4 đến ngày 16/4/2019 trên địa bàn huyện Tràng Định, Tờ trình số 31/TTr-
UBND ngày 12/6/2019 của UBND huyện Tràng Định về việc xin kinh phí mua 
sắm trang thiết bị để thực hiện ứng trực công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn năm 2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thường trực Quỹ Phòng 
chống thiên tai tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét đề 
nghị của UBND huyện Tràng Định tại các Tờ trình nêu trên; báo cáo đề xuất 
UBND tỉnh trước ngày 30/6/2019. 

(Tờ trình số 30/TTr-UBND, số 31/TTr-UBND được gửi qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND huyện Tràng Định; 
- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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