
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Văn Quan, ngày       tháng 02 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ gạo cứu đói giáp hạt cho các xã, thị trấn năm 2021 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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 Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 02/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc phân bổ gạo cứu đói giáp hạt cho các huyện, thành phố năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-SLĐTBXH ngày 03/02/2020 của Sở Lao động -  

Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về tiếp nhận và bàn giao gạo của Thủ tướng 

Chính phủ cứu đói giáp hạt năm 2021 cho các hộ gia đình trên địa bàn các huyện, 

thành phố; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

huyện Văn Quan tại Tờ trình số 17/TTr-PLĐTBXHDT ngày 05/02/2021 về việc 

phân bổ gạo cứu đói giáp hạt cho các xã, thị trấn năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ 27.570 kg gạo theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 

02/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn cho các xã, thị trấn hỗ trợ các hộ thiếu đói 

giáp hạt đầu năm 2021 (có biểu chi tiết kèm theo).  

Điều 2. Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc chủ trì, phối 

hợp với UBND các xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tiếp nhận và vận 

chuyển đến UBND các xã, thị trấn, cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho Nhân dân kịp 

thời; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Kinh phí bốc xếp, vận chuyển chi từ 

nguồn đảm bảo xã hội năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Tài chính - Kế hoạch huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (T/h); 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c);  

- TT HĐND huyện (B/c);  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 
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