
UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  124 /QĐ-BCHPCTT&TKCN Quảng Nam, ngày  21  tháng  9  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy  

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam 
 

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI   

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH QUẢNG NAM 

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 thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều; 

Căn cứ Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-BCHPCTT&TKCN ngày 30/9/2019 của 

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về Ban 

hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT và TKCN), như sau: 

1. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban: Phụ trách chung. 

2. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban 

Thường trực: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT và TKCN trên địa bàn 

tỉnh; thay mặt Trưởng ban điều hành công việc chung khi Trưởng ban đi vắng. 

3. Ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Phó 

Trưởng ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai: Tham mưu UBND tỉnh 

chỉ đạo ứng phó với các tình huống thiên tai trên địa bàn tỉnh; theo dõi, chỉ đạo 
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công tác PCTT trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản khi xảy ra thiên 

tai; thay mặt Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực giải quyết các công việc 

thuộc lĩnh vực PCTT khi Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực đi vắng, 

theo dõi, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN tỉnh. Được uỷ quyền chủ tài khoản thứ nhất của Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN tỉnh. 

 4. Ông Lê Trung Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó 

Trưởng ban phụ trách công tác TKCN trên sông và đất liền: Giúp Trưởng ban 

chỉ đạo và trực tiếp phụ trách công tác TKCN trên sông và đất liền. Làm việc với 

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên 

tai và TKCN, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT xin điều động lực lượng, 

phương tiện ứng cứu kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại huyện Đại Lộc; chủ động giao 

dịch và điều hành công việc liên quan theo quy định tại Điều 5, 2557/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh. 

5. Ông Nguyễn Bá Thông, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh - Phó Trưởng ban phụ trách công tác TKCN trên biển và hải đảo: Giúp 

Trưởng ban chỉ đạo và trực tiếp phụ trách công tác TKCN trên biển và hải đảo. 

Chỉ huy công tác kiểm soát, quản lý chặt chẽ  tàu, thuyền đánh bắt cá ra, vào tại 

các Đồn biên phòng tuyến biển; theo dõi tình hình hoạt động tàu thuyền trên biển 

khi có bão, áp thấp nhiệt đới; chỉ huy công tác đảm bảo an ninh tuyến biển và 

biên giới, bắn pháo hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới theo quy định; phối hợp với 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp 

và PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, hải đảo tổ chức cứu 

hộ, cứu nạn tàu thuyền khi có tín hiệu cấp cứu; chủ động giao dịch và điều hành 

công việc liên quan theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 2557/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác 

PCTT và TKCN tại huyện Núi Thành. 

6. Ông Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban: Phụ 

trách công tác PCTT và TKCN của khối Công an; chỉ huy công tác đảm bảo an 

ninh, trật tự xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh khi xảy ra thiên tai; theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại huyện Hiệp Đức. Chủ 

động giao dịch và điều hành công việc liên quan theo quy định tại Điều 5, Quyết 

định số 2557/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh. 

7. Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - 

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh: Theo dõi chỉ đạo công tác 

PCTT trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh khi xảy ra thiên tai. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động 

của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, tổ chức trực 

ban tại Văn phòng thường trực, có trách nhiệm phối hợp với Đài Khí tượng thủy 

văn Quảng Nam theo dõi tình hình thời tiết, diễn biến của thiên tai để tham mưu 

kịp thời cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành các văn 

bản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện 
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có hiệu quả các biện pháp đối phó và khắc phục hậu quả của thiên tai; đồng thời 

cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho các thành viên Ban Chỉ huy để triển khai 

thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công. Tổng hợp và báo cáo kịp thời 

tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra; tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT 

và TKCN tỉnh báo cáo, đề xuất Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ 

kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh; Được ủy quyền ký duyệt 

văn bản về vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện theo Quyết định số 

1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn khi 

Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực và Phó Trưởng ban phụ trách công 

tác phòng, chống thiên tai đi vắng. Được uỷ quyền chủ tài khoản thứ hai của Ban 

Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

8. Ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên: Chỉ 

huy Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh về công tác nắm tình 

hình, diễn biến của thời tiết, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra để chỉ đạo ứng 

phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. 

9. Ông Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên: Phụ trách 

công tác PCTT và TKCN của Sở và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của Sở; 

chỉ huy công tác đảm bảo ổn định thị trường; tổ chức dự trữ và cung ứng kịp thời 

lương thực, thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tại các địa phương dễ 

bị chia cắt, cô lập do thiên tai; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác đảm 

bảo an toàn các công trình thủy điện, công tác PCTT và TKCN tại các khu công 

nghiệp và huyện Nam Giang. 

10. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường - Ủy viên: Phụ trách công tác PCTT và TKCN của Sở và các lĩnh vực 

khác thuộc trách nhiệm của Sở; chỉ huy khắc phục các sự cố môi trường và phối 

hợp với ngành Y tế đảm bảo vệ sinh môi trường khi có thiên tai xảy ra; theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại huyện Duy Xuyên. 

11. Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy 

viên: Phụ trách công tác PCTT và TKCN của Sở và các lĩnh vực khác thuộc trách 

nhiệm của Sở; chỉ huy công tác đảm bảo an toàn, khắc phục sự cố, các thiệt hại 

do thiên tai gây ra cho các công trình giao thông vận tải đường bộ và đường sông 

trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau bão, lũ; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo 

công tác PCTT và TKCN tại huyện Quế Sơn. 

12. Ông Trần Văn Ẩn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên 

thay ông Nguyễn Hoàng Thanh: Phụ trách công tác PCTT và TKCN của Sở và 

các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của Sở; tham mưu cho UBND tỉnh cân đối 

kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình phòng, chống thiên tai, khắc 

phục hậu quả thiên tai trình UBND tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, 

chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại huyện Nông Sơn. 

13. Ông Huỳnh Ngọc Bá, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên: Phụ 

trách công tác PCTT và TKCN của Sở và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm 
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của Sở; chỉ huy công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra đối 

với ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công 

tác PCTT và TKCN tại huyện Bắc Trà My. 

14. Ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên: Phụ trách 

công tác PCTT và TKCN của Sở và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của Sở; 

chỉ huy công tác y tế, đảm bảo nhân lực, thuốc men phục vụ khám chữa bệnh và 

TKCN; phòng, tránh dịch bệnh cho nhân dân; tổ chức khử trùng giếng nước tại 

các khu vực bị ảnh hưởng của bão, lụt; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công 

tác PCTT và TKCN tại huyện Tiên Phước. 

15. Ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - 

Ủy viên: Phụ trách công tác PCTT và TKCN của Sở và các lĩnh vực khác thuộc 

trách nhiệm của Sở; chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ , 

ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ công tác PCTT và 

TKCN; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại huyện 

Nam Trà My. 

16. Ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - 

Ủy viên: Phụ trách công tác PCTT và TKCN của Sở và các lĩnh vực khác thuộc 

trách nhiệm của Sở; chỉ huy công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai 

gây ra đối với ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn 

cho học sinh và giáo viên khi xảy ra thiên tai; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ 

đạo công tác PCTT và TKCN tại huyện Thăng Bình. 

17. Bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội - Ủy viên: Phụ trách công tác PCTT và TKCN của Sở và các lĩnh vực 

khác thuộc trách nhiệm của Sở; chỉ huy công tác cứu trợ xã hội kịp thời cho nhân 

dân ở những vùng, địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai; theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại huyện Phước Sơn. 

18. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên: Phụ 

trách công tác PCTT và TKCN của Sở và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm 

của Sở; tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo kế hoạch kinh phí phục vụ cho công 

tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; giải quyết kịp thời nhu cầu 

kinh phí cần thiết phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp; 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại thị xã Điện 

Bàn. 

19. Ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - 

Ủy viên: Phụ trách công tác PCTT và TKCN của Sở và các lĩnh vực khác thuộc 

trách nhiệm của Sở; chỉ huy công tác đảm bảo thông tin và truyền thông trên địa 

bàn tỉnh phục vụ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại huyện Đông Giang. 

20. Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 

Ủy viên: Phụ trách công tác PCTT và TKCN của Sở và các lĩnh vực khác thuộc 

trách nhiệm của Sở; chỉ huy công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai 

gây ra đối với các công trình văn hóa, du lịch, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; 
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theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại thành phố Hội 

An. 

21. Ông Nguyễn Ngọc Kim, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Ủy viên: Phụ 

trách công tác PCTT và TKCN của Sở và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm 

của Sở; chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ do thiên tai thông qua lĩnh vực 

ngoại giao; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại 

huyện Tây Giang. 

22. Ông Võ Văn Điềm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh - Ủy viên: Phụ trách công tác PCTT và 

TKCN của Ban và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm của Ban; chỉ huy công 

tác đảm bảo an toàn đối với các công trình Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn 

tỉnh; tham gia phối hợp trong công tác tham mưu chỉ đạo vận hành, điều tiết các 

hồ chứa thủy điện theo Quy trình số 1537; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo 

công tác PCTT và TKCN tại thành phố Tam Kỳ. 

23. Ông Mai Văn Tư, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh - Ủy 

viên: Chỉ huy công tác đảm bảo việc đưa các bản tin dự báo, công điện và các 

văn bản chỉ đạo tuyên truyền về thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng 

của tỉnh; chỉ đạo phóng viên của Đài cập nhật đưa tin kịp thời tình hình thiệt hại 

do thiên tai gây ra; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN 

tại huyện Phú Ninh. 

24. Ông Nguyễn Viết Hà, Giám đốc Viễn thông Quảng Nam - Ủy viên: 

Chỉ huy công tác đảm bảo thông tin liên lạc hệ viễn thông phục vụ công tác chỉ 

huy PCTT và TKCN của các cấp; triển khai thực hiện công tác khắc phục sự cố 

thông tin do thiên tai gây ra trên địa bàn toàn tỉnh. 

25. Ông Trương Tuyến, Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Nam 

- Ủy viên: Phụ trách công tác cảnh báo, dự báo diễn biến tình hình bão, lụt và 

các hình thái thời tiết nguy hiểm khác có khả năng tác động xấu trên địa bàn tỉnh; 

thu thập, phân tích, cung cấp số liệu khí tượng thủy văn có liên quan đến UBND 

tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, phục 

vụ kịp thời công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh, kịp thời cung cấp thông 

tin cho các thành viên Ban Chỉ huy và các đơn vị, địa phương liên quan. 

26. Ông Đỗ Văn Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai 

thác thủy lợi Quảng Nam - Ủy viên: Chỉ huy công tác phòng, chống thiên tai các 

công trình thủy lợi do Công ty quản lý. 

27. Ông Vũ Đức Toàn, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh - Ủy 

viên: Trực tiếp chỉ đạo việc điều tiết, vận hành hồ thuỷ điện Sông Tranh 2 phù 

hợp với Quy trình vận hành công trình được phê duyệt và chỉ đạo của Trưởng 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh nhằm vừa đảm bảo an toàn công trình, vừa 

hạn chế ngập lụt vùng hạ du. 

28. Ông Ngô Xuân Thế, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện 

A Vương - Ủy viên: Trực tiếp chỉ đạo việc điều tiết, vận hành hồ thủy điện A 

Vương phù hợp với Quy trình vận hành công trình được phê duyệt và chỉ đạo 
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của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh nhằm vừa đảm bảo an toàn công 

trình, vừa hạn chế ngập lụt vùng hạ du. 

29. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Thuỷ điện Đak Mi - Ủy viên: Trực tiếp chỉ đạo việc điều tiết, vận hành hồ thuỷ 

điện Đăk Mi 4 phù hợp với Quy trình vận hành được phê duyệt và chỉ đạo của 

Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh nhằm vừa đảm bảo an toàn công trình, 

vừa hạn chế ngập lụt vùng hạ du. 

30. Ông Lê Đình Bản, Giám đốc Công ty Thuỷ điện Sông Bung - Ủy viên: 

Trực tiếp chỉ đạo việc điều tiết, vận hành hồ thuỷ điện Sông Bung 2, Sông Bung 4 

phù hợp với Quy trình vận hành được phê duyệt và chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN tỉnh nhằm vừa đảm bảo an toàn công trình, vừa hạn chế ngập 

lụt vùng hạ du. 

31. Ông Võ Anh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam - 

Ủy viên: Chỉ huy công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật các mạng lưới điện; cung 

ứng kịp thời nguồn điện phục vụ công tác chỉ huy PCTT và TKCN của các cấp 

và khắc phục kịp thời các sự cố điện do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. 

32. Ông Phan Văn Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Ủy viên: Chỉ đạo 

việc tham gia công tác PCTT và TKCN, khắc phục hậu quả của thiên tai, cơ sở 

vật chất của các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh thuộc Tỉnh ủy quản lý. 

33. Ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh - Ủy viên: Chịu trách nhiệm việc chỉ đạo, theo dõi công tác tiếp nhận hàng 

cứu trợ của Trung ương, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh; phân bổ kịp 

thời đến các địa phương hỗ trợ cho nhân dân vùng bị thiên tai. 

34. Ông Phan Công Ry, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Ủy viên: 

Chỉ huy các lực lượng thuộc Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các 

đơn vị cứu nạn, cứu hộ tham gia công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của 

thiên tai. 

35. Ông Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Ủy viên: Phụ trách 

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên 

trong công tác PCTT và TKCN; chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp thành lập đội 

thanh niên xung kích PCTT và TKCN các cấp tham gia trong công tác ứng phó 

và khắc phục hậu quả của thiên tai. 

36. Bà Trần Thị Mỹ Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - 

Ủy viên: Phụ trách công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

phụ nữ trong công tác PCTT và TKCN; chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp 

cơ sở tham gia thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 

tai trên địa bàn tỉnh. 

37. Ông Nguyễn Út - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh - Ủy 

viên: Phụ trách công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nông 

dân trong công tác PCTT và TKCN; chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh 

phối hợp với các ngành có liên quan tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó, 
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khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có trách nhiệm 

thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công tại Điều 1 Quyết định này và các 

công việc phát sinh khác do Trưởng ban phân công trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Giám đốc 

các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 

97/QĐ-BCHPCTT&TKCN ngày 30/6/2020 và số 119/QĐ-BCHPCTT&TKCN 

ngày 26/8/2020 của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh./. 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- Như Điều 3; 

- BCĐ Quốc gia về PCTT,  

  UBQG ƯPSCTT và TKCN (B/c);  

- Tổng cục PCTT; 

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- BCH PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KTN. 

[daky] 
CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Trí Thanh 
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