
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

Số: 267/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày  07 tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật đê điều ngày 29/11/2006; Luật Phòng, chống thiên tai ngày 

19/6/2013; Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó,khắc phục hậu quả 

thiên tai; 

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ Quy 

định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị định 

số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 

một số điều Luật Phòng, chống thiên tai;  

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công 

tác phòng chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg 

ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và 

truyền tin thiên tai;  

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TTg  ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 

2016 - 2020; Căn cứ Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng 

với các cấp độ rủi ro thiên tai ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-

TWPCTT ngày 18/02/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên 

tai; Chỉ thị số 1391/CT-BNN-PCTT ngày 25/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, 

chống lũ, bão năm 2020, Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình 
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thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020; Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT ngày 

16/4/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc tăng 

cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang 

tại Tờ trình số 73/TTr-SNN ngày 01 tháng 6 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án ứng phó thiên tai 

theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như điều 3: (Thực hiện); KT. CHỦ TỊCH 
- Văn phòng Chính phủ; 

(Báo cáo) 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Bộ Nông nghiệp & PTNT;  
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;  
- Ủy ban Quốc gia UPSCTTvà TKCN;  
- Thường trực Tỉnh uỷ;  
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các PCT UBND tỉnh;  
- Phó CVP UBND tỉnh; Nguyễn Thế Giang 
- Trưởng phòng: KT, TH, NC, KGVX,  

QH-ĐT-XD, THCB; 

- Các CV: TH, NLN, TL;  
- Lưu VT.  
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