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CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 30-9-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH
Số: 3177/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 23 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Phân bổ kinh phí cho các huyện, thành phố có diện tích lúa, rau màu
bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ ðông Xuân 2013 - 2014


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị ñịnh số
60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi
hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết ñịnh số 142/2009/Qð-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính
phủ quyết ñịnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản ñể
khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Quyết ñịnh số
49/2012/Qð-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung
ðiều 3 Quyết ñịnh số 142/2009/Qð-TTg;
Căn cứ Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 33/22/2010 của Bộ Tài chính về
việc quy ñịnh cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản ñể khôi
phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 32/2012/Qð-UBND ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh về
việc quy ñịnh mức hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất, tàu thuyền bị thiệt hại do thiên tai,
lũ lụt và dịch bệnh gây ra; Quyết ñịnh số 11/2013/Qð-UBND ngày 03/6/2013 của
UBND tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 32/2012/QðUBND;
Căn cứ Công văn số 10601/BTC-NSNN ngày 31/7/2014 của Bộ Tài chính về
việc hỗ trợ diện tích lúa, rau màu bị thiệt hại do thiên tai vụ ðông Xuân 2013 - 2014;
Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2927/TTr-STC-NS ngày 11/9/2014,
QUYẾT ðỊNH:

