
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

Số:         /UBND-NN 
V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung 

Quy chế tổ chức và hoạt động; 

Hướng dẫn quản lý Quỹ phòng 

chống thiên tai tỉnh và quy trình hỗ 

trợ khắc phục hậu quả thiên tai. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Đình Lập, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

  Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Căn cứ Công văn số 319/SNN-PCTT ngày 11/3/2020 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung 

Quy chế tổ chức và hoạt động; Hướng dẫn quản lý Quỹ phòng chống thiên tai 

tỉnh và quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. 

Sau khi nghiên cứu, xem xét các dự thảo trên, Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập có ý kiến như sau:  

1. Đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1294/QĐ-

UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lạng Sơn 

- Tại khoản 2, Điều 1 ( Điểm g khoản 1, Điều 7 được sửa đổi như sau:) 

Đề nghị xem xét bỏ cụm từ “vùng bãi ngang ven biển, hải đảo” vì địa bàn 

tỉnh không có các khu vực trên. 

2. Đối với Hướng dẫn về việc thu, nộp, quản lý Quỹ Phòng, chống 

thiên tai tỉnh Lạng Sơn; quy trình kiểm tra hiện trường, đánh giá thiệt hại 

và nội dung hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai 

- Tại Mục II. QUY TRÌNH KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ 

THIỆT HẠI 

Đề nghị xem xét thay thế cụm từ “có xác nhận của các thành viên Ban chỉ 

huy PCTT và TKCN” bằng cụm từ “có xác nhận của thành viên Ban chỉ huy 

PCTT và TKCN”. 

- Tại Điểm 1, mục III.  

Đề nghị Bổ sung: Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập 

Ban Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai cấp huyện. 

 Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập để Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hơp̣./.  

Nơi nhận:                                                                         
- Như trên;   

- Chi cục Thủy lợi tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;                                                                                          

- Phòng TC-KH huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                              

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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