
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

Số:            /QĐ-UBND                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa 

và bổ nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về 

thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Phương án hoàn thiện bộ máy quản lý và điều hành Quỹ 

phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 398/SNV-TCBC ngày 

07/3/2022 và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

21/TTr-SNN&PTNT ngày 25/02/2022 về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ 

phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa và bổ nhiệm các chức danh thành viên 

Hội đồng quản lý Quỹ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh 

Thanh Hóa (sau đây gọi là Hội đồng quản lý Quỹ) và bổ nhiệm các chức danh 

thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, 

kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

2. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, kiêm nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; thời hạn bổ 

nhiệm là 05 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 
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3. Ông Lê Công Cường, Giám đốc Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng 

và Phòng, chống thiên tai tỉnh, kiêm nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý 

Quỹ; thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

4. Ông Trịnh Bá Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, kiêm nhiệm giữ 

chức Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ; thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày Quyết định 

này có hiệu lực cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. 

5. Ông Khương Anh Tấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, kiêm nhiệm 

giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ; thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ 

ngày Quyết định này có hiệu lực. 

6. Bà Lê Thị Lệ Dung, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý 

Quỹ; thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

7. Ông Lê Phú Đạt, Phó Giám đốc Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng 

và Phòng, chống thiên tai tỉnh, kiêm nhiệm giữ chức Ủy viên kiêm Thư ký Hội 

đồng quản lý Quỹ; thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực. 

Điều 2. Chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ 

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 thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục 

trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;             (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
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