
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục sạt lở đất tuyến đường 

 bê tông liên thôn Nà Chuông, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014  của Chính phủ quy 

định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; Nghị định số 

83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 99 /TTr-SNN ngày 06/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ 390 triệu đồng từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lạng 

Sơn cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện sửa chữa, khắc phục sạt lở đất tại 

tuyến đường bê tông liên thôn Nà Chuông, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh có trách nhiệm chuyển số kinh phí nêu trên 

cho UBND thành phố Lạng Sơn để triển khai thực hiện; chủ trì hướng dẫn, giám sát 

việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí, khẩn 

trương triển khai sửa chữa công trình theo các quy định hiện hành, bảo đảm hoàn 

thành, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trong năm 2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

tỉnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố Lạng 

Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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