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Phông, ch6ng thiên tai và
tim kiém crÎu nln nàm 2017

n Dinh Quang

giâm
Dê chü tlQng trong công tâc phông, chông. rmg phô kip thÔi, hiÇu quà,
tê' xâ
thiêu thiêt hai io thien tui eav *, gôp phàn thuc hiên rhang lqi nhiÇm !u kinh
nài"#]iii"z. à-, ua" .iû,a,ie ,i,,â, t ongià.h,ii. chihuv tmg phô khâc phuc
hàu ouà Lhiên tâi trong nàm 2O17. Bauit Chi huy Phông, chÔng thiên tai và Tim
nan tinh xâÿ dung Ké hoach Phông, chông thiên tai và Tim kiêm crÎu
nan nàm 2017 voi nôi dlrng cP thê sau:

ktil;*

I. Mgc dich

Dê chü dQng ung phô klp thoi déi vÔi câc loai hinh thiên tai, giâm -thiéu
gâv ra Khàc
dén müc thâp nhât nhang thiêi hai vè nguÙi và tài san do thiên tai
phuc khân truong và hiêu quâ sau thiên tai.

II. Yêu

cÀu

- Xâc dinh rô trâch nhiêm cüa câc tô chûc câ nhân trên dia ban tinh trong

ho4t dQng phông chông thiên tai theo quy <linh cûa Phâp luât'
- Ouân triêt rhuc hiÉn cô hiêu quà phuong châm "bôn tai chô"-(Chr huy rai
và nguyén
ctrô; IuÈ luongiai chô; phuong tiên' vât tu rqi chô: h{u crân t4i chô)
rmg phô kip thoi, khâc phr;c khân tnrong và cô hiQu quâ'
ii" ptrÀ.g
"gtti, "nr'dônÊ,
sg
- Nâns cao nàng luc cùa câc câp, câc ngành trong viêc xü lÿ tinh,hu6ng'
quà cao nhât'
c6, chi huyl dièu hanf, tai .nô aê ung phô thiên tai dat hiêu
- Tàng cuùng thông tin, tuyên truyèn, cành-bâo' huong dàn câc biQn phâp
phông. trâ,nh Lrng pnO rhien tai k!p thÙi dên cÔng dùng dân cu'
c§ng
- Nâng cao nhân thüc công dèng và quan lÿ n.ii ro thiên tai dga vào
trrinh thiên tai crla nhân dân
Aàrrg aê pËat n"y ÿ thÉc tu giâc, chü dQng phÔng,
trên dia bàn tinh.

- Bâo vC an toàn tài sâ'n cùa nhà nuÔc, tinh mang và tài sàn cùa nhân dân'
giü gin t4t tE an ninh, an toan xâ hÔi.
- Bào dàm an toaa câc công trinh thuÿ lqi, dê, kè, tluong. giao thông' tliÇn'
hang
nudc, nhà cüa, kho tang bén bâi nhàrn phuc ru tôt cho san xuât' lLru thông
hôa và ttùi si5ng cùa nhân dân.
- Câc dla phuong trong tinh cô phuong ân thu hoach nhanh ggn câc cây
lü' lut'
tràng, gia c6 công hinh, nhà cua, kho tang, so tân tài san dê phông trânh
lü qîéi sat tA dÀt, lôc; xây drmg phuong ân phông trrânh lü- quét, phuong ân
phOng ch6ng $ bao, rét dâm, rét hai, han hân trong sâ'n xuât nông nghi§p'

- Vân hành hqp lÿ câc hè chira dè dâm bâo vùa chting. dugc lü và c6 tlü
nu6c phuc uu ,* *râi. P1ôi hoD t6t trong viÇc v{n har,rh hà thuy diên Tuyên

àiÇn Chiêm Hôa dê cô phuong rin phông, chông lü cô hiÇu qua dâm
bâo an toàtr cho hP du.
c6 nguy co cao vè lü quét, s4t 1ô ttât dé xây
tuc rà soât câc khu

Q"*Ë, tfrf'y

- Tiép
4rc
agng phuottg an img phô kip rhÙi và hiêu quà; kiên quyét di dÙi nhân dân ra
vè tt quét, sat lÔ dât tlén noi an toàn'
tf,olf.fr" rÿJ"o ng"y co
"ao
III. Nhiem vU trqng tâm

l. Xôy dmg

ké hogch,

phtong tin, vdn bôn chï ilgo itièu hùnh'

- Trién khai phô bién câc vàn ban chi tlao cüa Trung uong rà tinh vè công
tâc phông, chiing thiên tai và tim kiém cüu nan. Rà soât sij dôi, Uô sung, xây
liên quan dén công lic phông, chi5ng thiên tai và img
drrni mdI cac uÀ, b"o
phô bién dôi khi hâu hiÇn hành.
- Câc câp,ngàmh, câc co quan, don tô chüc tông két rut kinh nghiÇm
công tâc phông, ciông thiên tai và TKCN nàm 2016, triên khai phu<mg huông,

{

nhiêm vU nàm 2017.

- Xây

dung, clp nh{t bô sung, hoà'n thiên, phê duyêt ké hoach phông

chi5ng, rmg phô thiên tai nàm 2011, câc phuong ân Lmg ph6.vÔi câc loai thiên tai
làng ghép n§i dung,phông. chông thiên tai vào quy
theo iâp
-tédô rui ro thiên tai:
hoach phât triên kinh té xâ hÔi c\r thê theo chûc nâng. nhiÇm vg cùa
troach,
minh và theo quadinh tai dièu 15 Luât PhÔng, chông thiên tai'

2. Kien tuùn bO mdY tô chürc:

- Kiên toan bÔ mây chi huy phông, chông thiên tai Ô câc câp. câc nganh dé
thi5ng nhât công tâc chi dao dièu hành nhiêm ru phÔng. chông thiên tâi và tim
kiém cüu nan.
- Rà soât cêp nhât, bô sung, hoan thiÇn chric nàng nhiÇm vu quy.ché hoqt dQng,
co ctrê ptrôi trqp'giüa câc ban chi huy phông, chi5ng thiên tai và tim kiém ciru nqn câc
câp câc nganh.
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3. Công tdc cdnh bdo và lruyèn lin thiên tai:
- Phât hành câc ban tin dÿ bâo vè tinh hinh khi tuong thùy vàn, cành bâo lü
và câc hiÇn tugng thài tiét nguy hiém phù hgp tinh hinh và theo dung quy dinh.
Timg buôc nâng cao nàng luc cânh bâo dê chü tlQng phàng ftinh và img phô
nhàm giâm thiêu nhüng thiêt hâi dô thiên tai gây ra.
- Tàng cuùng công tâc myèn tin phô bii5n kjp thü clc thông '': du Mo, canh bâo
thiên tai, câc chü truong, chi tli!, mQnh lQnh vè công uic phàng chiing thiên tai, ctèng
thü phô bién cho nhân dân çic kién thüc kinh nghiêm rong vift phông. ngua rmg phô
thiên tai tên céc phuorg tiên thông tin d4i chung, bâo ahi phât tranh truyên hinh.

- Dâm bâo thông tin liên l4c thông .uét t ong thoi gian xày ra thiên tai và
sau thiên tai.

4. Công dc nông cto nhQn thûc cQng itàng và tldo tqo itQi ngû phàng
chéng thiên tai:
- Tiép tuc trién khai Ké hoach thuc hiên Oè an narrg cao nhfn thüc c§ng
aông ve quan ly' rui ro thiên tai dqa vào cQng dàng trên dia ban tinh, trong dô tâp
trung tuyên truyên, phô biên kiên thüc phông, chông, img phô vôi thiên tai Ô câc
khu vuc xung yéu, dông dân cu.
- Tô chric huân luyên, diên tâp cho lyc luqng fim kiém cuu hQ, cuu nqn trên
dia bân tinh.

5. Công tdc quy hogch phàng chéng thiên tai:
- Tiép tuc rà soât câc khu, câc ttiêm dân cu nhüng k}u vr,rc cô nguy co cao â'nh
huùng cùa lù quét. sat lo dât dé cô phuong rin ung phô phtr hoo.

- Tô chüc di doi dân ô nhüng khu vuc xung yéu trong dô cà tip hung di dài
câc hQ dân nàm ô câc diém cô nguy c<r cao chiu â:h huÔng cua lü quét, s4t lÔ dât.
-4 tgi ch6":
6. Công tric chuàn b! rheo phrong chôm
- Cô ké ho4ch chuân bi luc luqng, phuong tiên, phuong rin du trü tai chô câc
vit tu, nhu yéu phâm cà thiét dâm bao Lmg ph6 klp thoi và cô hiÇu quâ anh huong
cùa thiên tai.
- Tàng cutmg kiêm tra công tric chuân bi tai cric tlon vi và tli.a ban co sÔ, triên
khai thuc h-iên ké hoach hùh dông img phô vÔi bién dôi khi hâu trên dia ban tinh
theo tirng nganh, timg linh vqc.
7. Công ttic ciru h0

uîu nqn:

- Tô chüc t{p huân, huân luyÇn sü dpng câc trang thiét bi hiên cô; diên tâp
phông, chi5ng thiên tai tim kiém,cüu nan vdi câc tidr huông giâ dbh, phuong ân
xtr ty ph:r hqp tinh hinh. thyc té t4i dia phuong là'n co sô rut kinh nghiêm chi
tlao r?ng phô vÔi tinh huông thgc tê cô thê xày ra.
-

r{p

ké ho4ch, dàu tu bô sung trang thiét bi phàng, ch6ng Lrng ph6 thiên rai.

- Duy tri trung dÔi dân quân co tlQng tai câp xâ ttê sân sang üng cûu khi cô
tinh huông thiên tai xây ra.
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- Trên co sô du bâo, canh bâo thiên tai và dièu kiÇn thuc té t4i dia phuong

dpg

phuong ân sân xuât, chuyèn dôi co câu cây tràng, vât nuôi phù hqp,
chü tlông dq, phông giông vât nuôi, cây trông, vât tu nông nghiêp kip thoi khôi
phgc sân xuât sau thiên tai; tô chüc tôt viêc tiêm phông và kiêm soât dich bênh
trong thiên tai.
xây

- Dâm bao an toan, an ninh chinh tri,

tât h: xâ hoi truôc, trong và sau thiên tai.

8. Công tdc crîu trq, khiic phyc hQu qwô saa thiên tai :
- Tô chüc thàm hôi, hô tro kip thài, huy dông luc luong giüp nhân dân khâc
phuc hâu quâ thiên tai nhanh chông ôn dinh tlü sông và khôi phuc san xuât.

- Kiém kê dânh giâ thiêt hai, xâc <linh nhu càu cüu tro sau thiên tai, lâp ké
hoach hô tro giôn-g, vât tù, trang thiét b! và kinh phi kh6c phuc hâu qü thiên tai
khôi phuc san xuât.
- Tich cgc vân dông câc d.on vi. tô.chûc. câ nhràn üng h,ô, giüp dô nhân dân
câc rlia phuong bi rhiêt hâi. Tô chüc tiép nh{n và phrân phôi klp ihoi hang ciru
tro cho câc gia tlinh bi thiÇt hai do thiên tai gây ra.
9. Công tdc

qün

lÿ vQn hùnh Quÿ Phàng, chéng thiên tai:
Thlrc hiÇn xây drmg ké hoach thu, nôp Quÿ Phông, chilng thiên tai theo quy
dinh tai Nghi dinh sii 94l20t4iND-Cp ngay
rhâng l0
cüa Chinh
"z*taiZOtq
phû quy ttinh vè thanh lâp và quan lÿ quÿ phông, ch6ng thiên
và euyét dinh
sô 288/QE-[IBND ngày 30 thring 9 nàm 2015 cüa UBND tinh Tuyên euang vè
viêc thanh lâp Quÿ phông, ch6ng thiên tai tinh Tuyên Quang.
10. Dàu tu lông ghép xây tt1mg công trùnh kët hW phàng chéng thiên rai.

l,

- Tàng cuùng công tâc quân Jÿ dàu tu, duy ru bào duông, <lây dranh tién
dQ dq ân câc công trinh rong diém cô làng ghép phông, chdng thiên tai (công
hinh giao thông, kè, quy hoach khu dân cu...) dê bâo vê dân cu, ôn dinÀ san
xuât và

kini

doanh.

- Khoi thông, do.n dep câc vât can ành huong tôi khâ nàne thoât lü cüa
công trinh thüy loi, càu tran, lông sông, su6i... nhàm dam bàJtiêu thoât lü
nhanh, an toàn.

- CÉm tiên canh b6o tâi câc khu vuc xung yéu, khu

vr,rc cô nguy co cao

ânh huông cüa thiên tai.

bi

- Diii voi câc công trinh h4 tâng dang khai thâc sù dung câc nganh, câc câp
.
phâi thuùng xuyên kiém

trini

tra, ilturh giâ, duy tu, sùa chûa kip thùi

aâ

Uao cOng

hoat dông ân toàn.

- D6i vôi câc du rin tlarg thi công câc chü dàu tu, ban euarr lÿ du rin và nhà
.
thâu

thi_công chù dQng xây dgng phuong rln dàm bâo an toàn trong qué hinh rhi
công; sàn sang huy tlông nÏân luc, thiêt bi, phuong tiên tham gia rmg cuu khÉc
phuc hâu quâ thiên tai và tim kiém cri,u nan khi iO aè ngh! àüa eÀ Cni nuy
'
Phông, chiing thiên tai và Tim kiém cüu nan tlia phuong.

"
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- Trang bi, nâng câp và bâo vê hê th6ng thông tin liên lac, thiét bi diên süa
chüa và khàc phqc kip thü.
11. Ché iîO

thuong tf,{c thông tin, btio cdo

vè

pcrT

và TKCN:

Cric sq ngành, don vi câp tinh . Uy ban nluin dân huyÇn, thanh ph6 ttrpc hiÇn
nghiêm chê d0 trqc,ban 2424 theo quy dinh: bâo séo vè Van phông Thuong truc Ban
Chi huy Phông, chông thiên tai và Tim kiém cuu nan rinh: Nôi aung, ché el bâo crio
và kiêm tra két qua bâo crlo thông kê, <Lânh ei6 thiêt hai thlrc hiÇn rheo quy dlnh rai
thông tu liên tich sô 4312015ÆTLT-BNMTNT-BKrD! ngày 23lt1D0t5 oia Bô
Nông nghiÇp và PTNT, Bô Ké ho?ch và Dàu tu Hurl,ng dân *rông kê, &ânh giâ thiêt
hpi do thiên tai gây ra.

IV. Phân công mQt sô nhiÇm vu trgng tâm

I. Th@ng

4tæ Bon Chî htty Phùng, chiing thiên

ai

và Tim kiém cüru nqn tinh:

- Ph6i hqp voi Dà Khi tugng Thùy vàn Tuyên Quang, Công ÿ Thüy diên Tuyên
Quang, Nhà mây thüy diên ICT Chiêm Hôa và câc rïon ü quân lÿ hà chüa thüy ttiÇn
thryng nguôn dq bâo canh brio và trien khai oic phuong ân tlàm bào an toan khi xâ lü
nham dar hiêu qü cao nhÉt trong üec phông, chdng üriêt hai cho h4 du

chric quc bara kip thü thông ti4 canh béo cho câc sq ngành, huyÇn, thùh
ph6 fiên khai oic biÇn phâp phông, chi5ng, rmg phô và khàc phr,rc h.iu qua thiên tai.
-

!ô

2. Ûy ban nhôn dôn cép huyQn:
- Xây drprg ké hoqch phông chiing thien tai nâm 2017 theo quy dinh tai khoan 3
Dà 15 Luât Phông, chiSng thiên tai phù hqp voi nôi dung ké hoach nay và rinh hinh
thiên tai tai tlia ban, dièu chinh bô sLmg cho phù hqp.

- Xây dgng, câp nhêt, bô sung và hoàLn chinh câc phuong ân phông, chông
thiên tai và tim kiém crîu nqn phtr hqp vôi tung lo4i thiên tai và câp d§ rui ro
thiên tai thuong xây ra t4i diaphuong; xâc ttinh kJru v.uc nguy hiêm, xây dfng
phuong rin uge nhô voi câc câp ttQ rui ro thiên tai và 1o4i thiên tai cu thé quy
tlinh t{ Quyêt dinh sô.44l2014/QD-TTg ngày 1518/2014 cua Thü tuông chinh
phù quy dfuh chi tiêt vê câp tlô rui ro thiên tai; Trong tlô, cân chü trong phuorg
an rmg ph6 voi hqn hân, nàng nông, rét hpi; phuorg ân phông, trénh lü quét, lü
6ng, phuong rln phông, chiing nguy co ngip lgt câc vùng trüng khi cô mua lôn
và xâ lü thüy diÇn Tuyên Quâng t?i dla phuong. Ph6i hqp chàt chê viri Công ty
Thüy diÇn Tuyên Quang, Nhà mây thüy diÇn ICT Chiêm Hôa dê xây dlmg
phuong én phù hqp voi vfn hành xà lü công trinh thüy diên, câp nhât câc dia
diêm xung yéu, sô hq dân, sô dân phâi so tân, di chuyên dén vi tri an toan dè
huong dân nguùi dân chü dông di chuyên khi xây ra thiên tai.

- !ây nhanh tién <lô thUc hiên câc du ân di dùi câc hQ dân tai câc khu ruc
xung yêu, trong tlô Qp trung tô chüc di doi truôc tlôi voi nlüng hô dân tlang
sinh sting trong khu vgc c6 nguy co bi anh huông cria lü quét, sat 1û dât dâ dùgc
cành bâo vê noi an toàn.
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- Tàng cuùng kiém fta và cô biÇn phâp dâm bâo an toan dôi vôi câc công
trinh co sô h4 tâng, câc loai tài sân, câc công trinh tlâng xây drmg' C6 biÇn phâp
., irri àa r.rrâ" ,ni" kip thùi câc "6ng ûth bi ,.r6ng câp, hu hông co thê gây ra
mât an toàrn tronp. milJ mua lù; d6i vôi câc công trinh dang thi công do Uÿ ban
nhân dràn huyên,ihành phd làm chù dàu tu phà thuÙng xuyên kiém tra, dôn tlôc
tton vi thi công dây nhanh tién dÔ và cô biên phâp gia cô, phông trrini, tuyêt dôi
không dé công trinh bi mua, lü gây thiÇt hai; thuông xuyên thlrc hiÇn công tâc
auy tu, Uao aufng, tu süa nâng câp câc công trinh thüy loi, công trinh phÔng,
chring thiên tai do ttla phuong qutur lÿ. sir dung.
- Trong tinh hui5ng câp bâch phâi. chü-tlông thgc hiQn gia cô, xü lÿ tam thài
câc hu hôn[ công tri.rr tht'v tqi, aè aièu.aê uao dâm dôi phô vôi câc ânh huông
cüa mua,

l{

xâ lü theo phutrng châm "bôn tai chô".

- Câc huyên, thanh phii cô nguy co xây ra sat lÔ bÙ sông, su6i pna

Oay

nhanh tién dô câc dg rin chÔng sat Io dang thuc hiên; thuông xuyên.rà soât. kiêm
tra và cô ké hoech dàu tu bâo vÇ, làm kè chông sat lÔ bù sông. suôi theo huông
ôn dlnh lâu dài, bèn vüng.

- Huy dông và chi d4o câc Buu cqc dâm bâo thông tin thông suôt trong dia
ban quan lÿ, d{c biÇt uu tiên cho câc xâ cô nguy co cao xây ra lü quét, sqt lÔ dât.
câp xâ kiém tra tlia ban xic dinh n§i drmg và biQn phâp
phông, chiing thiên tai phù hqp voi timg loai thiên "i và. câp dÔ rui ro thiên tai
ihuong xây À tai oiu ptl"*g, it.,i 1i aén dô'1 tuqng dê bt tôn rhuong. tuyên truyèn
nâng cao nh4n ùûc công dông vê phông, chông thiên tai xây dçmg phuong rin Lmg
ptrO voi crlc câp dQ rui ro thiên rai và loqi thiên tai cu drê; tô chüc thuong tr.u9, câP
nhat thông tin àièn bién thiên tai; xic dinh khu 4rc nguy hiéml chuân bi dia dièm so
tân khi co thièn tai xay ra: üuùng xuyên tlôn déc kiêm ûa qic xà co dê. cô công trinh
kè phông chông sar lô triên khai cong tric kiêm tm- bôi ûxc, phât hiên và tu sua kiP
thoi câc khiêm khuyét cô nguy co gây mât an toà,n cùa câc tuyèn dê. công duoi dè và
cac ruyén kè bâo vÇ bù. Chuàn bi lqc luqng, phuong tipn, tlât, cqc tre, bao tai, &mg
cu... dè rmg cüu <lê, kè khi cô mua lü. Dâm bâo cho cac công trinh phÔng chông
thiên tai m toàn ruyêt dôi khi cô thiên tai xày ra.

- Chi tlao UBND

-

fiép

tl" t iàr, khui thuc hiên "Dè ân nâng cao nhân thüc c§ng dông và quan

lÿ rui ro thièn tai dua vào c§ng dàng" dén co so theo ké hoach dugc duyêI. tuyên
tmyên, phô biên kien üüc, kÿ nàng trong phông, chông thiên tai và tim kiêm ciru
nan trê; dia ban. Huong drân, hô rq nhân.dân câc bi§n phâp chàng, ch6ng nhà cua
an toilr nhàm phông trânh tôc mâi, sqp dô khi xày ra giông, giô, li5c xoây..

- Tô chüc thuàng tr.uc và tông hqp th6ng kê, dânh giâ thiêt hai do thiên tai
gây râ trên dia ban trién khai, khâc phpc h{u quà do thiên tai gây ra;,bâo câo Üy
ban nhân dân tinh, Vàn phông Thuông tryc Ban Chi huy Phông chông thiên tai
và Tim kiém cûu nan tinh kip thùi theo quy dinh.

- Lip ké ho4ch süa chüa, nâng câp công trinh ghông chông thiên tai trên
dla ban. Uu tiên tlàu tu nâng câp công trinh phông chông.thiên tai ô câc xâ vùng
thuùng xuyên b! thiên tai, dùi siing nhân dân côn g{p nhièu khô khàn.
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3. Ûy ban nhôn dân cép xd

- Kiém tra dia ban xéc tlinh nQi dung xây dlmg phumrg ân phông, chông
thiên tai phù hqp v6i timg loai thiên tai và câp dQ rui ro thiên tai thuùng xây ra
tai tlia phuong, cfü ÿ {én tl6i tuqng dê bi tôn thuong. tuyên truyèn nâng cao
nh{n thüc công tlông vê phông, chông thiên tai; xây dlmg phuong rin img ph6
vôi câc câp dô rui ro thiên tai và loai thiên tai cu thé; tô chüc thuùng truc, câp
nh,{t thông tin diên biên thiên tai; xâc d.inh khu vUc nguy hiêm; chuân bi dia
diêm srv tân khi cô thiên tai xây ra.
- Câc xâ cô dê, kè tô chüc qurin lÿ, bâo vÇ và trièn khai công tric kiêm tra. bài
truc, phat hiÇn và tu sria kip thùi câc khiém khuyét cô nguy,co gây mât arr toà cüa
câc tuyén tlê, c6ng duoi dê và câc tuyén kè bâo vê bù. Chuân bi lyc lugng, phumrg
tiê.n, dât, cgc he, bao tâi, dung cu... tlê rmg cuu tlê, kè khi cô mua lü.

- Khi cô thông tin d1r bâo, cânh bâo thiên tai, sü dgng câc hinh thüc thông
tin truyèn thông sân c6 cùa. dia phuong nhu : Phât tin hiêu bàng âm thanh tr) câc
phuong tiQn thô so nhu tr6ng, kêng.... thông bâo cho nhân dân biét tlê phông
kânh, ûng phô.

-

Sù dung lyc lugng hôa tt5c môi xâ biên ché tÈr 10 dén 20 nguoi.khôe
manh, nhanh nhen, thông thqo dia hinh trong dôi.giao liên hôa t6c dê truyèn tin
khi câc phuong tiên thông tin liên lpc khâc bi mât tâc dpng do mua bâo, sAt lô
dât, lü quét chia cât.

- Trong tinh huiing câp bâch, câc dia phuong phâi chü tl§ng thgc hiÇn gia
c6, xü lÿ tam thùi câc hu hông công trinh thüy lgi, dê dièu_ dê bâo dàm dôi phô
vôi câc anh huông cüa mua, lü, xâ lü theo phuong châm "b6n t4i chô".
.l

.,
- -Triên khai,
v{n

tlQng nhàn dân phât quang, nao vét thông thoring dàng
chây, thâo dô. don dep n!üng vàt câ,n trên bÙ, lÔng. sông, truôc câc công trinh
thüy lqi hô. dâp tàm âch tàc dông chây, anh hu<rng dên viÇc tiêu thoât nu6c.

4. Co quan, ban, ngành ciip tinh

-

Càn cü Chi thi sii 01/CT-[IBND ngày Z9l3l2Ol7 cüa UBND tinh Tuyên
,t
Quang vê công tàc phông chông thiên tai và tim kiêm cüu nan nàm 2017; theo
chüc nàng nhiÇm vp cua minh chü d§ng xây drmg phuong ân phông, chông thiên
tai và tim kiém criu n4n phù hqp vôi Ké ho4ch phông, ch6ng tliên tai và tim kiém
ciru n4n nàm 2017 cüa tinh.

- Phi5i hqp vôi Üy ban nhân dân câc câp. câc don vi liên quan thyc hiÇn
nhiÇm 4r phông chông thiên tai và tim kiém crlu nan trên dia bân tinh
5. Aïc thành viên Bu Chî hr4t Phàng chéng thiên tai vù Tua kiém alm nqn linh
Tryc tiêp kiêm tra công lâc chuân bi phông. chông, ung phô truoc khi thiên tai
xây ra theo lînh wc phq tnich. Chü tri, phôi hqp cùng Vàn phông Ban Chi huy
Phông, chông thiên tai và Tim kiém crlu nqn tinh và câc sq nganh liên quan lâp
Ooan kiém tra công tac phông, chi5ng thien tai và tim kiém cüu nan 4i mot s6
huyên tlrành phô theo lînh 4rc phu brich. Phôi hqp voi SÔ Nông nghiçp và Phâr
triên nông thôn, Uy ban nhân dân huyên, thanh phô thutmg xuyên theo dôi câc bân
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tin du bâo, cânh bâo thiên tai trên Eà Phât thanh, Truyèn hinh và câc phuong tiên
thông tin dpi chüng dé triên khai thrrc hiên phuong rin phông, chông thiên tai.

V. Nguàn lgc thuc hi§n
Lèng ghép nhiêm ru phông chilng thiên tai vào ké hoach phât trién kinh té
xâ h§i cüa câc câp câc ngành.
Tranh thü nguàn lqc hô tro tài chinh ru Ngân sâch nhà nuôc, câc tô chüc
kinh tê xâ hQi, câc câ nhân, don vi; khuyèn khich câc tô chüc câ nhân tham gia
vào công tâc phông ngira, r.ing phô thiên tai.

VI. Tô chric thuc hiÇn
Càn cû Ké ho4ch Phông, ch6ng thiên tai và tim kiém cüu nan nàm 2017 cùa
tinh. Ùy ban nhân dân huyèn, thành ph6, Üy ban nhân d,ân xâ, phumrg, th! trân
khân truong tiên hârnl xây dmg ké ho4ch, phuong rin phông chông thiên tai nàm
2017 trên tlia ban.

.

Câc sô, ban, ngành xây drmg Phuong rin phông, chông thiên tai và rim
kfê,m cfu nan nàm 2017 theo lînh luc quâ,n lÿ phù hqp vôi ké hoach phông
chông thiên tai nàm 201,7 ctntinh.
Giao co quan Thuùng rruc Ban Chi huy Phông, chéng thiên tai và Tim
nan tinh - So Nông nghiêp và Phât trién nông thôn tô chüc kiém tra,
\iêm_9uu
dôn tlôc câc sô. ban. ngành, tlmr vi, Uy ban n}ân dân huyên, thrành ph6 và câc tô
chüc, câ nhân liên quan trên dla ban triên khai thuc hiên Ké hoach này./.

-
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