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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Về việc phân bổ kinh phí của Trung ương hỗ trợ
khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2017 trên ñịa bàn tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1926/Qð-TTg ngày 30/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về việc hỗ trợ kinh phí cho các ñịa phương khắc phục thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ;
Căn cứ Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 853-TB/TU ngày
07/12/2017;
Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 4678/TTr-SNN
ngày 06/12/2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1: Phân bổ kinh phí Trung ương hỗ trợ cho các sở, ban, ñịa phương, ñơn vị
ñể khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2017, Chi tiết như Phụ lục ñính kèm.
Nguồn kinh phí: Theo Quyết ñịnh số 1926/Qð-TTg ngày 30/11/2017 của Thủ
tướng Chính phủ.
ðiều 2.
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng kinh phí dự phòng của huyện, thị
xã thành phố hỗ trợ cho các ñịa phương trong huyện khắc phục sa bồi ñồng ruộng ñể
kịp thời sản xuất vụ ðông Xuân 2017 - 2018.
2. Giao Giám ñốc Sở Tài chính lập thủ tục cấp kinh phí nêu trên cho các ñịa
phương, cơ quan, ñơn vị ñược phân bổ kinh phí.
3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan ñơn vị
thực hiện nghiêm túc Quyết ñịnh số 01/2016/Qð-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các ñịa phương ñể khắc
phục hậu quả thiên tai; Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHðT
ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và ðầu tư về hướng
dẫn thống kê, ñánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra; Hướng dẫn số 3666/HDLS-TCNNPTNT ngày 21/10/2016 của Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và PTNT về hướng

