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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai  

và tìm kiếm cứu nạn huyện Chi Lăng  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 

17/6/2020; 

 Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 33/TTr-NN ngày 09/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn huyện Chi Lăng, thành phần cụ thể như sau: 

1. Ông Vi Nông Trường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban; 

2. Ông phùng Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND huyện (Phụ trách kinh 

tế), Phó Trưởng ban thường trực; 

 3. Ông Lương Thành Chung - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện, Phó Trưởng ban; 

4. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Trưởng ban; 

5. Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng ban; 

6. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ủy viên; 

 7. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ủy viên; 

 8. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Ủy viên; 

 9. Trưởng phòng Lao động TB, XH - Dân tộc huyện, Ủy viên;  

10. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Ủy viên; 

11. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ủy viên; 
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12. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ủy viên; 

 13. Giám đốc Xí nghiệp Khai thác các công trình thủy lợi huyện, Ủy viên; 

 14. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Ủy viên; 

15. Giám đốc Bưu điện huyện, Ủy viên; 

16. Lãnh đạo Chi cục Thống kê khu vực Chi Lăng - Hữu Lũng, Ủy viên; 

17. Giám đốc Trung tâm viễn thông huyện, Ủy viên; 

18. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy viên; 

19. Giám đốc Điện lực Chi Lăng, Ủy viên; 

20. Ông Trần Văn Quân, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện, Ủy viên; 

* Mời tham gia Ban Chỉ huy: 

21. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, Ủy viên; 

22. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, Ủy viên; 

23. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Ủy viên; 

24. Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

25. Bí thư Huyện đoàn Chi Lăng, Ủy viên. 

Điều 2. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện 

có nhiệm vụ: 

1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống thiên tai theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Phòng, 

chống thiên tai; 

2. Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch, phương án 

ứng phó thiên tai của địa phương; 

3.  Chỉ huy và tổ chức ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai 

trong phạm vi cấp huyện; 

4.  Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tại địa phương thực hiện nhiệm 

vụ phòng, chống thiên tai; 

5. Giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp báo cáo 

công tác thống kê đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả và phục hồi tái thiết 

sau thiên tai; 

6. Tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

7. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các hoạt động nâng cao nhận thức cộng 

đồng về phòng, chống thiên tai; 

8. Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định; 

9. Đề nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả do 

thiên tai gây ra. 
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Điều 3. Quy chế và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ huy 

1. Ban Chỉ huy hoạt động theo Quy chế do Trưởng Ban Chỉ huy ban hành; 

2. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Ủy viên Ban Chỉ huy làm việc 

theo chế độ kiêm nhiệm;  

3. Ban Chỉ huy có con dấu riêng, được cấp kinh phí, mở tài khoản để 

hoạt động; 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực 

phòng, chống thiên tai;  

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn.  

6. Văn phòng Thường trực 

a) Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy là bộ phận giúp Ban Chỉ huy thực 

hiện các nhiệm vụ được giao về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn; Văn phòng Thường trực được sử dụng con dấu của Ban Chỉ huy, được cấp 

kinh phí và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động. Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ huy đặt trụ sở tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. Địa chỉ: số 22, Phố Thân Cảnh Phúc, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn. Điện thoại 02053.820.291. 

b) Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy được sử dụng bộ máy, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và nhân lực của Phòng Nông nghiệp và PTNT để thực hiện 

nhiệm vụ. Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT kiêm Chánh Văn phòng Ban 

Chỉ huy huyện.  

7. Tiểu Ban tìm kiếm cứu nạn 

a) Cơ quan thường trực: Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

b) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện là Trưởng Tiểu ban; 

c) Các thành viên khác: do Trưởng Tiểu ban quyết định. 

d) Nhiệm vụ của Tiểu Ban tìm kiếm cứu nạn: tham mưu giúp Ban Chỉ huy 

xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng lực lượng, phương tiện và tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố, thiên tai xảy ra trên địa bàn 

huyện và các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn giao. 

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy 

1. Kinh phí hoạt động hằng năm của Ban Chỉ huy do ngân sách Nhà nước 

đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm của Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các nguồn huy động hợp pháp khác theo 

quy định của pháp luật. 

2. Nội dung chi, mức chi, việc lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh 

phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài 

chính và các quy định có liên quan. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nông 

Nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này. 

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

số 2991/QĐ-UBND, ngày 13/7/2021 của UBND huyện Chi Lăng./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như Điều 5 (TH); 

 - Ban CH PCTT và TKCN tỉnh Lạng sơn (BC); 
 - TT HU, TT HĐND huyện (BC); 
 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - VP HĐND và UBND huyện; 
 - Lưu: VT, NN (10b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
   

Vi Nông trường 
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