
 

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

PHƯỜNG THẠCH QUÝ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Số:  196/QĐ-UBND                        Thạch Quý, ngày 23 tháng 11 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công bố công khai Danh sách các hộ bị ảnh  

hưởng do mưa lụt tháng 10 năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền và địa phương ban hành ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định 02/2017/NĐ- CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt 

hại do thiên tai, dịch bệnh; 

 Căn cứ Quyết định 3659/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định tạm thời một số nội dung về hỗ trợ nhân dân khắc phục 

hậu quả bão, lũ, ổn định đời sống trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH – UBND ngày 16/11/2020 của UBND Thành 

phố về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do 

mưa lụt tháng 10 năm 2020; 

Xét đề nghị của công chức Kế toán ngân sách, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai Danh sách các hộ bị ảnh hưởng do mưa lụt tháng 

10 năm 2020 của UBND Phường Thạch Quý (theo các biểu kèm theo Quyết định 

này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký  

Điều 3. Văn phòng UBND, kế toán ngân sách và các thành phần liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận:             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như điều 3;                                                                           CHỦ TỊCH 

- UBND thành phố; 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  

- TT.Đảng ủy, HĐND; 

- Chủ tịch, PCT.UBND;                                        
- Các TDP; 

- Lưu: VT-UBND.  

 

                                                                            Điện Văn Minh 
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