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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2018 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP, ngày 17 tháng 10 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số: 564/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 3 năm 2018 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ Phòng, chống 
thiên tai năm 2018; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 
88/TTr-NN&PTNT, ngày 08 tháng 5 năm 2018, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018 cho 
các Phòng, Ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn 
huyện (có biểu chi tiết đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai được 
giao, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các doanh 
nghiệp tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng bộ phận trực thuộc, 
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện và thu 
nộp đầy đủ thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP, ngày 
17/10/2014 của Chính phủ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các Phòng, 
Ban, đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và Chủ tịch UBND 
các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
 
Nơi nhận:                                                                     
- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh; 
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trục HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: Văn thư, PNN&PTNT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Đỗ Đức Thịnh 
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