
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2565    /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày   06   tháng 12 năm 2022 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Cơ quan quản lý  

Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Thuận  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 

17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Quỹ phòng, chống thiên tai 

tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Công văn số 3028/SNN-CCTL ngày 01 tháng 11 năm 2022 và Giám đốc Sở Nội 

vụ tại Công văn số 2730/SNV-TCCC ngày 24 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình 

Thuận, gồm những Ông (bà) có tên sau: 

1. Giám đốc Quỹ: Ông Mai Kiều - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

2. Các Phó Giám đốc Quỹ:  

- Ông Võ Đức Anh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ông Nguyễn Hùng Tân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chánh văn phòng thường trực Ban 

Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

3. Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm các công chức của Chi cục Thủy 

lợi và hợp đồng lao động theo quy định. 
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Điều 2. Chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan quản lý Quỹ 

do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân công và được thực hiện tại Quy chế tổ 

chức và hoạt động Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ban hành. 

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

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chi cục 

trưởng Chi cục Thủy lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông (bà) có tên tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Tổng cục PCTT; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Hội đồng quản lý Quỹ PCTT; 

- Thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, KT, NCKSTTHC, SNV (Ngan). 

CHỦ TỊCH 

 

             

 

Đoàn Anh Dũng 
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