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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:           /UBND-NN 
V/v lập dự toán kinh phí chi trả thù 

lao cho lực lượng quản lý đê nhân  

dân năm 2022 trên địa bàn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh; 

- Chi cục Thuỷ lợi Hà Tĩnh. 
     

 

 Thực hiện Văn bản số 198/PCTT ngày 18/8/2021 của Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh về việc lập dự toán kinh phí chi trả thù lao cho lực lượng 

quản lý đê nhân dân năm 2022. Qua rà soát, Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân 

báo cáo đề xuất như sau: 

 1. Trên cơ sở tiêu chuẩn, cơ cấu tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân 

quy định tại Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Nghi Xuân đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-

UBND ngày 28/5/2021 về việc thành lập các tổ quản lý đê nhân dân trên địa bàn 

huyện bao gồm 16 thành viên (Chi tiết có Quyết định và danh sách kèm theo). 

 2. Căn cứ khoản 3, Điều 10 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 

23/10/2020 của UBND tỉnh và Hướng dẫn liên ngành số 138/SNN-TC ngày 

28/4/2021 của Liên sở Nông nghiệp và PTNT - Tài chính; UBND huyện Can 

Lộc đề xuất bố trí kinh phí chi trả thù lao cho lực lượng quản lý đê nhân dân trên 

địa bàn năm 2022, cụ thể: 

16 người x hệ số 0,5 x 1.490.000 đồng x 12 tháng = 143.040.000 đồng. 

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) 

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

 Kính đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, Chi cục 

Thuỷ lợi Hà Tĩnh xem xét, tổng hợp trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận :    
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, NN&PTNT;  
- Lưu: VT, NN. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Viết Hưng 
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