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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 10

tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang
CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG
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 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 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 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;
Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2021 của
Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng,
chống thiên tai;
Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-BCH ngày 22 tháng 10 năm 2021 của
Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
Hậu Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu
nạn tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Ban Chỉ huy), gồm các thành viên có tên như sau:
1. Trưởng ban
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Phó Trưởng ban
- Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm
Thường trực;
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- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm Phó Trưởng ban
phụ trách công tác phòng, chống thiên tai;
- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, làm Phó Trưởng ban phụ trách
công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai;
- Giám đốc Công an tỉnh, làm Phó Trưởng ban phụ trách công tác an ninh,
chính tri, trật tự, an toàn xã hội;
- Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực.
3. Ủy viên
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (Phụ trách công tác phòng, chống thiên tai);
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc Sở Tài chính;
- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ trách công tác
phòng, chống thiên tai);
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Sở Công Thương;
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
- Giám đốc Sở Y tế;
- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Giám đốc Đài Phát và Truyền hình tỉnh Hậu Giang;
- Tổng Biên tập Báo Hậu Giang;
- Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh;
- Giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang;
- Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang;
- Giám đốc Bưu điện tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
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4. Mời tham gia Ủy viên
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn;
- Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy
Ban Chỉ huy là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện các nhiệm vụ được
giao theo quy định tại khoản 4 Điều 27 của Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày
06 tháng 7 năm 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. Ban Chỉ huy bảo đảm nguyên tắc tập
trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của Trưởng ban trong
công tác phòng, chống thiên tai, nhất là khi có tình huống khẩn cấp về thiên tai.
Thành viên Ban Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ quy
định của pháp luật và các quy định tại Quyết định số 140/QĐ-BCH ngày 22
tháng 10 năm 2021 của Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ
huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Cơ quan Thường trực và Văn phòng Thường trực phải chủ động, kịp thời
giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất xử lý công việc liên quan
đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo đúng phạm vi,
thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng Quy chế và quy định của
pháp luật.
Đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên, liên tục giữa các thành viên Ban
Chỉ huy với Văn phòng Thường trực để giải quyết công việc theo chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn được phân công bảo đảm kịp thời, hiệu quả, nhất là khi có
tình huống khẩn cấp về thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Kết quả triển khai nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ huy được báo cáo
kịp thời, tới Thường trực Ban Chỉ huy, đồng thời gửi Văn phòng Thường trực để
tổng hợp, theo dõi.
Tập trung nguồn nhân lực, trang thiết bị, xây dựng công cụ hỗ trợ cho
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn cấp tỉnh; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng, chống thiên tai trung ương
và các cấp ở địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng,
chống thiên tai.
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Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ
công tác; dự báo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đối với tình hình
diễn biến bất lợi của thời tiết, nhằm giảm nhẹ thiên tai, hạn chế đến mức thấp
nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng để nâng cao khả
năng chủ động đối phó với thiên tai, xây dựng các phương án phòng, chống
thiên tai cho các khu vực trọng yếu, các công trình trọng điểm; củng cố hệ thống
thông tin; đồng thời, thực hiện nghiêm túc Quy chế thông tin về thiên tai theo
quy định của pháp luật.
Phân công phụ trách địa bàn cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy để thực
hiện công tác kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch và phương án được phê duyệt.
Rà soát các kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được
phê duyệt, kiểm tra nắm chắc lực lượng, phương tiện cơ sở vật chất, các lực
lượng thường trực để huy động kịp thời. Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng
giữa các chuyên ngành, lực lượng của địa phương và lực lượng trung ương đóng
trên địa bàn tỉnh; phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động đối phó kịp thời, có
hiệu quả trong mọi tình huống.
Khi có những tình huống xấu xảy ra, Ban Chỉ huy có trách nhiệm trực tiếp
chỉ huy, huy động mọi lực lượng, nguồn lực tại chỗ để chủ động ứng phó theo
phương châm “04 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật chất, phương
tiện và kinh phí tại chỗ). Trường hợp quá khả năng xử lý của địa phương, phải
báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Ủy ban
Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh để ứng phó kịp thời các sự cố thiên tai; đồng thời, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ
huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Ban Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có con dấu riêng theo tên
gọi, được cấp kinh phí từ ngân sách, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh
Hậu Giang để hoạt động.
Văn phòng Thường trực của Ban Chỉ huy đặt tại Chi cục Thủy lợi tỉnh
Hậu Giang. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công
công chức Chi cục Thủy lợi tỉnh thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Thường trực.
Văn phòng Thường trực có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của Chi cục
Thủy lợi tỉnh; nhận kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách tỉnh cấp và nguồn
hợp pháp khác theo quy định.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh Hậu Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn tỉnh Hậu Giang, Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021
của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc thay thế thành viên Ban Chỉ huy
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang và các Quyết định
thay đổi, điều chỉnh thành viên có liên quan.
Điều 4. Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 4;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH.KM
D\2021\796 QĐ KT BCH Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Đồng Văn Thanh

