
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số: 1051  /UBND-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

V/v bố trí kinh phí hỗ trợ khắc 
phục hậu quả thiên tai  

 

 
                    Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND các huyện: Lộc Bình, Tràng Định. 

 

Xét Báo cáo số 345/BC-SNN ngày 30/9/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc đề xuất bố trí kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương hỗ trợ khắc phục hậu quả do ảnh hưởng sạt lở đất tới 
đường ống dẫn nước và một số hạng mục khác của công trình nước sinh hoạt xã 
Đồng Bục, huyện Lộc Bình với kinh phí là 100 triệu đồng (Một trăm triệu đồng) 
từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tại Báo cáo trên. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành 
Quyết định hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; hoàn thành, báo cáo 
UBND tỉnh trước ngày 13/10/2019. 

2. Đối với các thiệt hại khác mà UBND huyện Lộc Bình đề cập tại Báo cáo 
số 435/BC-BCH ngày 22/8/2019: Huyện chủ động bố trí từ ngân sách huyện hoặc 
huy động các nguồn lực hợp pháp khác để khắc phục.  

3. Đối với kiến nghị của UBND huyện Tràng Định về bố trí kinh phí tập 
huấn lái xuồng để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
huyện năm 2019 tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 30/8/2019: Trong tháng 
7/2019 UBND tỉnh đã bố trí kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập 
huấn lái xuồng cho toàn tỉnh, trong đó có cán bộ của huyện Tràng Định tham gia. 
Vì vậy tỉnh không bố trí kinh phí tổ chức lớp tập huấn lái xuồng riêng tại huyện 
Tràng Định./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- Văn phòng BCH PCT&TKCN tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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