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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

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

Căn cứ 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; 

 Căn cứ 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 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư; 

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 172/QĐ-UBND ngày 20  tháng 02 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Quỹ phòng, 

chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận;  

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lại Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh 

Thuận; 

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

trình số 52/TTr-SNNPTNT ngày 02 tháng 3 năm 2022 và ý kiến trình của Giám 

đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 793/TTr-SNV ngày 16 tháng 3 năm 2022. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

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

Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Cơ quan quản lý Quỹ) với một số nội dung 

sau: 

1. Cơ quan quản lý Quỹ trực thuộc Hội đồng quản lý Quỹ phòng, chống 

thiên tai tỉnh Ninh Thuận; có chức năng tham mưu giúp Hội đồng quản lý 

Quỹ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn 
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tỉnh theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ được Hội đồng quản lý Quỹ 

tỉnh ban hành và theo quy định pháp luật. 

2. Trụ sở của cơ quan quản lý Quỹ đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, địa chỉ 134 đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

3. Cơ quan quản lý Quỹ được sử dụng con dấu của Quỹ phòng, chống thiên 

tai tỉnh Ninh Thuận để giao dịch và thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động quản lý 

của Quỹ. 

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Cơ quan quản lý Quỹ 

1. Cơ cấu tổ chức: 

a) Giám đốc Cơ quan quản lý Quỹ tỉnh là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn - Ủy viên Hội đồng quản lỹ Quỹ làm việc theo chế độ 

kiêm nhiệm do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật. Giám đốc Cơ quan quản lý Quỹ 

là đại diện pháp nhân của Quỹ, được ký hợp đồng theo quy định của pháp luật 

đối với một số công việc phục vụ hoạt động của Quỹ, chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

b) 01 Phó Giám đốc Quỹ: Là Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Ủy viên 

Thường trực Hội đồng quản lỹ Quỹ (Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật theo đề nghị của 

Giám đốc Cơ quan quản lý Quỹ.  

c) 01 Phó Giám đốc Quỹ: Là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi do Chủ 

tịch Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của 

pháp luật. 

d) Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Kế toán trưởng, 04 cán bộ chuyên 

môn, nghiệp vụ: Được sử dụng bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai) theo hình thức biệt phái hoặc 

kiêm nhiệm do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo đề nghị của 

Giám đốc Cơ quan quản lý Quỹ. 

2. Chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan quản lý Quỹ do Chủ 

tịch Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh phân công được thực hiện theo Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ban hành và theo quy 

định pháp luật. Giám đốc, Phó Giám đốc và các thành viên Cơ quan quản lý 

Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các 

Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục  

trưởng Thuế tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Cơ quan quản lý 



 3 

 

Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh phòng, chống thiên tai tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Quỹ PCTT Trung ương; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, BCTDNC; 

- Lưu: VT.  PHT 

  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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