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nÂo cÂo
Két quâ üng hQ dông bào trong và ngoài tinh

KhÉc phqc h$u quâ thiên tai nàm 2018

Thgc hiÇn sg chi d4o cüa Thuùng trgc Tinh üy tAi Thông bâo sô 1093-

TBA/PTU ngày 061812018 và sg chi d4o cüa Lânh d4o UBND tpi công vàn si5

2167^IBND-KGVX ngày 07l8l2}l8 vè viêc vpn dQng üng hÇ dàng bào trong và

ngoài tinh khâc phuc hâu quâ thiên tai nàm 2018.
1. Tfnh tir ngày 10/8 dén hét ngày 3)lgl2}18: clâ cô 69 tâp thé và 03 câ

nhân tham gia üng hQ, tông rô tiè., là trên 1,375 tÿ dàng (cô Danh sâch kèm
theo).

Câc dia phucrng, dcrn v! tiêu biêu 1à:

- TP Phü Lÿ Â chric chï d4o v4n dQng üng h§ 200 triêu dàng; câc huyÇn:

Lÿ Nhân, Kim Bâng, Duy Tiên, Thanh Liêm, Binh Lpc: môi huyÇn üng hQ 100

triÇu dông.
- Câc don vf khôi câc sô, ban ngành, truùng hoc cô sô tièn üng h§ cao

nhu: Công an tïnh: 50 triêu; Bô Chi huy Quân sg tinh: 30 triêu; BÇnh viÇn Sân

nhi tinh: gàn22j triÇu dông; Bâo hiêm xâ hQi tinh: 20,8 triÇu; Buu diÇn tinh: 20
triÇu; Sô Nông nghiÇp và PTNT: trên 19 triÇu; Sô Xây dtmg: 19 triÇu; Kho bpc

Nhà nuôc tinh: trên 18 triêu; Vàn phông CUc thué tinh: trên I 3,7 trrÇu clàng .. .

- fnOi câc Doanh nghiÇp cô sô tièn üng h§ cao: Công ty DiÇn lyc Hà
Nam: trên 100 triÇu dàng; Buu cliÇn tinh: 20 triÇu; Công ty Giang Hông: 20
triêu; Chi nhânh Công nghiÇp Hôa chât Mô Hà Nam: gàn I 1 triÇu dèng...

2. Câc dai biéu ,è dU Lê phât dông üng hQ dông bào trong và ngoài tinh
khâc phuc hpu quâ thiên tai sâng ngày l)l8l2}18 là 102.700.000d.

Hôi Chü thpp dô tinh trân trgng câm crn su câc tpp thé, câ nhân dâ tham
gia üng hQ dàng bào trong và ngoài tinh khâc phUc hpu quâ thiên tai nàm 2018.1.

- Dài PT-TH tinh
- Công TTDT tinh
- Bâo HàNam
- Luu VT.
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