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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

 kiêm phòng thủ dân sự huyện Bố Trạch 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BỐ TRẠCH 
 

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

Căn cứ Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Nghị định 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về 
phòng thủ dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; 

Căn cứ Tờ trình số 159/TTr-NN ngày 26/5/2021 của Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện về việc đề nghị kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự huyện Bố Trạch; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

kiêm phòng thủ dân sự huyện Bố Trạch (viết tắt là Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 

kiêm PTDS) gồm các thành viên sau: 

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện; 

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện;  

3. Các Phó Trưởng ban:  

- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện; 

- Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện;                        

- Trưởng Công an huyện. 

4. Các thành viên: 

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;        

- Trưởng phòng Nội vụ;              

- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;              

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;   



- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin;  

- Trưởng phòng Lao động TB&XH;   

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;      

- Trưởng phòng Y tế;  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;            

- Chánh Thanh tra huyện;            

- Trưởng phòng Tư pháp;            

- Trưởng phòng Dân tộc;    

- Trưởng Đài truyền thanh; 

- Phó Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT phụ trách PCTT&TKCN kiêm 

PTDS.   

* Mời lãnh đạo các cơ quan tham gia thành viên: 

- Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện;    

- Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện;  

- Giám đốc Điện lực huyện;    

- Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện;    

- Đồn Trưởng đồn Biên phòng Lý Hòa; 

- Chủ tịch UBMTTQVN huyện;      

- Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện;    

- Bí thư Huyện đoàn; 

- Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN kiêm PTDS huyện: 

1. Vị trí, chức năng: 

Có chức năng tham mưu giúp UBND huyện trong công tác kiểm tra, đôn 

đốc, chỉ huy, điều hành công tác PCTT&TKCN kiêm PTDS trong phạm vi địa bàn 

huyện. Ban chỉ huy PCTT&TKCN kiêm PTDS huyện được cấp kinh phí và mở tài 

khoản tại kho bạc Nhà nước huyện để hoạt động, Chủ tài khoản là Trưởng phòng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

- Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN kiêm PTDS huyện đặt 

tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

- Công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn thiên tai giao Ban chỉ huy 

Quân sự huyện làm cơ quan Thường trực. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách 

nhiệm phối hợp để thực hiện phòng thủ dân sự, cứu nạn, cứu hộ kịp thời. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

- Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; 

phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 

trong phạm vi địa phương quản lý; 



- Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự, phương án ứng phó thiên tai của 

huyện; hướng dẫn các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch phòng thủ 

dân sự; 

- Chỉ huy và tổ chức phòng thủ dân sự, ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu 

nạn trên địa bàn huyện; 

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai. 
 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN kiêm PTDS 

huyện: 

- Trưởng ban ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN kiêm PTDS huyện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng khuôn dấu của UBND 

huyện, các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan mình để điều hành hoạt 

động. 

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN kiêm PTDS huyện hoạt 

động theo chế độ kiêm nhiệm.  
 

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

định số 4936/QĐ-CT ngày 16/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch về 

việc Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bố 

Trạch. 
 

  Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng các phòng: Nội vụ, 

Nông nghiệp và PTNT; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn, các thành viên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp &PTNT; 

- BCH PCTT và TKCN kiêm PTDS tỉnh; 

- Chi cục Thủy lợi tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng: Huyện ủy; 
- Website huyÖn; 
- Lưu: VT. 

          CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Ngọc Tuấn 
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