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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 503/Qð-UBND             Phú Thọ, ngày 11 tháng 3 năm 2015 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
V/v thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và  

Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ 
 
 

 Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
 Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 66/2014/Nð-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phòng, chống thiên tai; 
 Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
11/TTr-SNN ngày 23/01/2015, 

QUYẾT ðỊNH 
 

ðiều 1. Thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh Phú Thọ gồm các thành viên có tên sau: 

1. Trưởng ban: Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;  

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh. 

3. Phó Trưởng ban phụ trách công tác Phòng, chống thiên tai: Giám ñốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

4. Phó Trưởng ban phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai: Chỉ huy 
trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh:  

Các Ủy viên: 

5. Giám ñốc Công an tỉnh; 

6. Giám ñốc Sở Kế hoạch và ñầu tư; 

7. Giám ñốc Sở Tài chính; 

8. Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

9. Giám ñốc Sở Công Thương; 

10. Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và xã hội; 

11. Giám ñốc Sở Thông tin và truyền thông; 
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12. Giám ñốc Sở Giao thông vận tải; 

13. Giám ñốc Sở Xây dựng; 

14. Giám ñốc Sở Y tế; 

15. Giám ñốc ðài Phát thanh và truyền hình tỉnh; 

16. Giám ñốc ðài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc; 

17. Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo; 

18. Giám ñốc Bưu ñiện tỉnh; 

19. Giám ñốc Viễn thông Phú Thọ; 

20. Giám ñốc Công ty ðiện lực tỉnh; 

21. Giám ñốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình 
Thủy lợi Phú Thọ; 

22. Ông Trần Quang Tuấn - Phó Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; 

23. Ông Nguyễn Hùng Sơn - Chi cục trưởng Chi cục ðê ñiều và Phòng chống 
lụt bão: Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

24. Ông Trần Vĩnh Nam - Phó Chi cục trưởng Chi cục ðê ñiều và Phòng chống 
lụt bão: Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

25. Ông Bùi ðức Tân - Phó Chi cục trưởng Chi cục ðê ñiều và Phòng chống lụt 
bão: Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

Trân trọng mời các ông, bà tham gia làm Ủy viên Ban chỉ huy, gồm: 

26. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

27. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

28. Chủ tịch Hội Chữ thập ñỏ tỉnh; 

29. Bí thư ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. 

ðiều 2. Hoạt ñộng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn tỉnh: 

1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thay thế Ban chỉ 
huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, có con dấu riêng, ñược mở tài 
khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và cấp kinh phí hoạt ñộng thường xuyên theo kế 
hoạch hàng năm, chủ tài khoản là Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN 
tỉnh.  

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Cơ quan Thường trực của 
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 
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- Giao Chi cục ðê ñiều và Phòng chống lụt bão tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn làm Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

2. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có trách nhiệm thực 
hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo 
quy ñịnh tại khoản 1 ñiều 43 của Luật phòng, chống thiên tai; 

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai; 

- Chỉ huy ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trên ñịa bàn tỉnh; 

- Kiểm tra, ñôn ñốc các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, tổ chức trên ñịa bàn tỉnh 
thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. 

- Tổ chức theo dõi thường xuyên, chặt chẽ về diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai, 
kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ñạo các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với 
thiên tai ñến các cơ quan, ñịa phương, ñơn vị và nhân dân trên ñịa bàn tỉnh biết ñể chủ 
ñộng phòng, tránh. 

- Quản lý, thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án về phòng, chống, giảm 
nhẹ thiên tai trên ñịa bàn tỉnh do cấp có thẩm quyền giao; tham gia góp ý các quy 
hoạch, dự án có liên quan ñến công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai của các 
ngành, ñịa phương, ñơn vị.  

- Tổ chức diễn tập tìm kiếm, cứu nạn, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho 
các lực lượng tìm kiếm cứu nạn theo ñịnh kỳ và theo kế hoạch ñược UBND tỉnh phê 
duyệt. 

- Theo dõi, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ ñạo Trung ương về phòng, 
chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn khen thưởng kịp thời những tổ 
chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai; ñề xuất 
các cơ quan có thẩm quyền xử lý ñối với những cá nhân, tổ chức có sai phạm, gây 
hậu quả nghiêm trọng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

ðiều 4. Các thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên và Tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh làm việc theo chế ñộ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng 
ban phân công. 

ðiều 5. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết ñịnh 
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập, kiện toàn thành viên Ban chỉ huy phòng, 
chống lụt bão tỉnh và Phân ban Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trước ñây. Chánh Văn phòng 
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UBND tỉnh, Giám ñốc các sở, thủ trưởng các ngành; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành, thị và các thành viên có tên tại ðiều 1 căn cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 

 
 

 

 CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Chu Ngọc Anh  

 
 

  
 
  
  


