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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai  

và tìm kiếm cứu nạn huyện Tủa Chùa 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

 

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 Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 77/TTr-NN ngày 18/5/2022 của Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện; Tờ trình số 256/TTr-PNV ngày 24/5/2022 của Phòng 

Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn huyện Tủa Chùa, gồm các thành viên sau: 

1. Trưởng ban: Chủ tịch UBND huyện. 

2. Các Phó Trưởng ban 

- Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực Nông, lâm nghiệp - Phó 

Trưởng ban thường trực; 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện - Phó Trưởng 

ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai; 

- Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó Trưởng ban phụ 

trách công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

- Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban phụ trách ứng phó sự cố tai 

nạn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội. 

3. Các Ủy viên, gồm: 

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 



2 

 

- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện; 

- Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; 

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Trưởng phòng Y tế huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện; 

* Mời tham gia Ủy viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn huyện: 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện; 

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

- Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

- Bí thư Huyện đoàn. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn huyện: 

1. Nhiệm vụ 

a) Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên 

tai theo quy định tại khoản 1, Điều 43 của Luật Phòng, chống thiên tai. 

b) Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch, phương 

án ứng phó thiên tai của địa phương. 

c) Chỉ huy và tổ chức ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai 

trong phạm vi cấp huyện. 

d) Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tại địa phương thực hiện nhiệm 

vụ phòng, chống thiên tai. 

đ) Giúp UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp báo cáo công tác thống 

kê đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau thiên tai. 

e) Tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

g) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các hoạt động nâng cao nhận thức cộng 

đồng về phòng, chống thiên tai. 

h) Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định. 
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i) Xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

thành viên Ban Chỉ huy huyện. 

Các ủy viên Ban Chỉ huy huyện hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của 

cơ quan, đơn vị và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công. 

2. Quyền hạn 

a) Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện có 

con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và được cấp kinh phí để hoạt 

động theo quy định của pháp luật. 

b) Điều động và tổ chức phối hợp các lực lượng, phương tiện của các tổ 

chức, cá nhân để thực hiện công việc phục vụ cho công tác phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện. 

Điều 3. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện làm nhiệm vụ Văn phòng 

thường trực của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện do 

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phụ trách lĩnh vực thủy lợi, 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm Chánh Văn phòng Ban chỉ huy. 

1. Nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực huyện 

- Cập nhật tin tức, thường xuyên theo dõi các thông tin có liên quan đến 

thiên tai như diễn biến thời tiết, các loại thiên tai, vị trí, mức độ, khu vực bị ảnh 

hưởng thông qua các bản tin dự báo, cảnh báo của các cơ quan dự báo khí tượng 

thuỷ văn trung ương, khu vực Bắc Bộ, các trang thông tin dự báo, cảnh báo thiên 

tai quốc tế. Cập nhật các công điện, các tài liệu, văn bản, thu thập thông tin thiện 

tai tại hiện trường, sự cố công trình, tình hình tổ chức phòng, chống, ứng phó và 

khắc phục hậu quả thiên tai của các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị để kịp 

thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ huy huyện phương án, kế hoạch phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Dự thảo các công điện, báo cáo, các công văn chỉ 

đạo về công tác phòng, chống thiên tai của UBND huyện, Ban Chỉ huy huyện. 

- Tổ chức hiệp đồng, tổng hợp diễn biến, tình hình thiệt hại báo cáo 

UBND huyện và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

- Tổ chức và phân công trực ban công tác phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn theo quy định. 

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thu nộp quỹ phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng các biện pháp khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân 

sau thiên tai. Phối hợp với các ban ngành liên quan kiểm tra đánh giá thiệt hại do 

thiên tai gây ra, tổng hợp báo cáo UBND huyện và Ban Chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Đề xuất phương án, nguồn vốn khắc phục 

hậu quả thiên tai. 

2. Quyền hạn của Văn phòng Thường trực huyện 

Được sử dụng con dấu của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện là con 
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dấu giao dịch, được ký các báo cáo, các công văn khi được Trưởng ban Chỉ huy 

ủy quyền. Các thành viên Văn phòng được hưởng các chế độ trực ban theo quy 

định hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 884/QĐ-UBND, ngày 21/5/2019 của UBND huyện Tủa Chùa. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng: Nội vụ, Tài 

chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; thủ trưởng các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các thành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BCHPCTT&TKCN tỉnh; 

- TT Huyện ủy;                         (B/c) 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Hoàng Tuyết Ban 
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