
.ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ NGHĨA SƠN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                

   Số: 31/QĐ-UBND                                 Nghĩa Sơn, ngày 21 tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v huy động vật tư dự trữ PCTT&TKCN năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11, ngày 29/11/2006; Luật phòng, chống 

thiên tai số 33/2013/QH13, ngày 19/6/2013; Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó 

sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; 

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCTT&TKCN xã Nghĩa Sơn năm 2023; 

Theo đề nghị của Văn phòng thống kê xã, Địa chính NN-XDNTM xã. 

 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Giao chỉ tiêu vật tư PCTT&TKCN năm 2023 cho các xóm trên địa bàn 

xã Nghĩa Sơn, số lượng cụ thể như sau: 

- Bao tải đất: 6.360 chiếc 

- Tre, luồng: 3.120 (đoạn dài > 2m) 

- Nhân lực: 1.440 lao động 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Các ông (bà) trưởng xóm giao cho các hộ xã viên chuẩn bị đủ số lượng 

vật tư dự trữ phòng chống thiên tai theo chỉ tiêu giao. Chấp hành nghiêm chỉnh khi có 

lệnh huy động phòng chống thiên tai khi có lũ, bão xảy ra. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng thống kê xã, Trưởng ban Nông nghiệp xã, các ông (bà) Trưởng 

xóm và các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như điều 3;                                                                                                                  CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT. 

 

 

 

                                                                                              Trần Ánh Dương 
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