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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục, xử lý 

ô nhiễm môi trường do Bão số 6, số 7 và áp thấp nhiệt đới gây ra 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

Căn cứ Quyết định số 3663/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh 
về việc phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường do 

Bão số 6, số 7 và áp thấp nhiệt đới gây ra; 

 Xét đề nghị của phòng Tài nguyên Môi trường,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục, xử 

lý ô nhiễm môi trường do Bão số 6, số 7 và áp thấp nhiệt đới gây ra theo Quyết 

định số 3663/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ 

nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường do Bão số 6, số 7 và 

áp thấp nhiệt đới gây ra, cụ thể như sau: 

 Nội dung: Mua chế phẩm sinh học xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác 

Phượng Thành, huyện Đức Thọ. 

Tổng kinh phí:  80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng). 

Nguồn ngân sách hỗ trợ: Ngân sách tỉnh.      
       

 Điều 2. Giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với với các đơn vị 

liên quan sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo chính xác, đúng mục đích, nội dung 

để phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ; đồng thời, ký hợp đồng với đơn vị cung 

ứng chế phẩm sinh học xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Phượng Thành, 

hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán theo quy định gửi về Quỹ Bảo vệ môi 

trường tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 31/12/2020. 



 - Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chịu trách nhiệm phối hợp phòng Tài 

nguyên và Môi trường hoàn thiện sơ; thanh quyết toán nguồn vốn đảm bảo theo 

quy định. 

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

Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền, Trưởng các phòng: Tài nguyên 

và Môi trường, Tài chính-Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Các sở: TC, TNMT; 

- Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, TN; 

- Gửi bản giấy và bản ĐT./. 
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