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QUYẾT ðỊNH
V/v thay ñổi thành viên Ban chỉ huy phòng, chống, lụt, bão
và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam năm 2011

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống, lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Luật ðê
ñiều ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2010/Nð-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ quy ñịnh về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ ñạo
phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm
cứu nạn các Bộ, ngành và ñịa phương;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thay ñổi thành viên Ban Chỉ huy phòng chống, lụt, bão (PCLB) và
Tìm kiểm cứu nạn (TKCN) tỉnh Hà Nam năm 2011 với nội dung sau:
Ông Trần Hồng Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ
huy PCLB và TKCN tỉnh năm 2011 thay ông Nguyễn Như Lâm - Nguyên Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
ðiều 2. Ông Trần Hồng Nga thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết ñịnh
số 510/Qð-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc
thành lập Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Hà Nam năm 2011; giúp Trưởng ban chỉ
ñạo việc phòng chống dịch bệnh và chính sách khắc phục hậu quả sau lũ, bão.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở,
ban, ngành, cơ quan ñóng trên ñịa bàn tỉnh, ông Trần Hồng Nga chịu trách nhiệm thi
hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Mai Tiến Dũng

