
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
          

Số:            /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 7  năm 2020 
 

V/v hỗ trợ kinh phí sửa chữa và mua 

xuồng phục vụ công tác phòng, 

chống thiên tai huyện Tràng Định 
 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 11/6/2020 của UBND 

huyện Tràng Định về xin kinh phí sửa chữa và mua xuồng máy để phục vụ công 

tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tràng Định; Công văn số 

1004/SNN-PCTT ngày 24/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc xem xét kiến nghị của UBND huyện Tràng Định về hỗ trợ kinh phí sửa chữa 

và mua xuồng máy phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Nhất trí với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

không bố trí kinh phí để sửa chữa, mua xuồng máy phục vụ công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai theo như đề 

nghị của UBND huyện Tràng Định, do nội dung đề xuất không thuộc đối tượng 

chi của Quỹ phòng chống thiên tai.  

Yêu cầu UBND huyện Tràng Định chủ động sử dụng nguồn kinh phí của 

địa phương để sửa chữa các xuồng đã được trang bị, bảo đảm phục công tác 

phòng, chống thiên tai trên địa bàn năm 2020. Thời gian tới, khi Ban Chỉ đạo 

Trung ương về Phòng, chống thiên tai phân bổ xuồng máy từ nguồn dự trữ Quốc 

gia, UBND tỉnh sẽ xem xét, ưu tiên giao UBND huyện Tràng Định quản lý, sử 

dụng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định, 

các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, TC, KHĐT; 

- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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