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QUYẾT ĐỊNH  

Giao kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai  

tỉnh Tuyên Quang đợt 1 năm 2020  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

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 ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về Ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, 
sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; Phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang; 

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

Tờ trình số 168/TTr-SNN ngày 11/11/2020 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch 

thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai đợt 1 năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên 

Quang đợt 1 năm 2020 đối với các cơ quan, đơn vị đã lập Kế hoạch thu, nộp 

Quỹ Phòng, chống thiên tai với tổng số tiền là: 4.852.155.900 đồng. 

(Chi tiết có biểu kèm theo) 

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 Quyết định này có trách 

nhiệm thu và nộp Quỹ vào tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh trước 

ngày 10/12/2020. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện thành phố; thủ trưởng các tổ chức và cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;    

- Chủ tịch UBND tỉnh;      
- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Chuyên viên NLN; 

- Lưu VT, ( Hòa 50). 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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