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Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn  

tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên 

tai;  

Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 năm 8 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; 

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-TU ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Tỉnh ủy 

Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 tháng 2016 

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy chế phối hợp hoạt động 

tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa 

Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; 

Theo đề nghị của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 165/TTr-PCTT ngày 26 tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch Phòng, chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025.  
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 2385/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc 

phê duyệt kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên 

Huế giai đoạn 2018-2020. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, 

đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND và Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.   
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;   

- UBQG ƯPSCTT&TKCN;  

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: LĐ và các CV; 

- Lưu: VT, NN. 

    TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Văn Phương 
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