
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về viêc̣ phân bổ gạo cứu đói giáp hạt cho các huyện, thành phố năm 2021 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

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

đổi, bổ sung môṭ số điều của Luâṭ Tổ chức Chính phủ và Luâṭ Tổ chức chính 

quyền điạ phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương 

để cứu đói cho Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-TCDT ngày 29/01/2021 của Tổng cục Dự 

trữ Nhà nước - Bộ Tài chính về việc xuất cấp gạo từ nguồn dư ̣trữ quốc gia hỗ 

trợ tỉnh Lạng Sơn để cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại 

Công văn số 163/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 01/02/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phân bổ 212,43 tấn gạo theo Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 

29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

để hỗ trơ ̣các hô ̣gia đình thiếu đói giáp haṭ đầu năm 2021, chi tiết như biểu kèm 

theo Quyết điṇh này. 

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  chủ trì, phối hợp với 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước và UBND các huyện, thành phố xây dưṇg kế hoac̣h 

cụ thể để tổ chức tiếp nhận và thực hiện công tác cấp gạo thiếu đói giáp hạt cho 

Nhân dân được kịp thời; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Lao đôṇg - Thương binh và Xã hôị; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lañh đaọ HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bô ̣Tài chính); 

- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc; 

- PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, THCB;  

- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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