
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy  

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

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

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

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quy 

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

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng 

Sơn;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 06/TTr-SNN ngày 10/01/2020,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  
 

Nơi nhận:                                                        

- Như Điều 2; 

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; 

- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; 

- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                    

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB;                                  

- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG  

CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM  

CỨU NẠN TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /01/2020 của UBND tỉnh) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm 

việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh (viết tắt là PCTT&TKCN). 

Điều 2. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND 

tỉnh chỉ đạo, điều hành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 

hậu quả do thiên tai gây ra và tổ chức phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn 

trong phạm vi toàn tỉnh. 

Điều 3. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh được thành lập và kiện toàn theo 

quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, có con dấu riêng, được cấp kinh phí từ ngân 

sách Nhà nước và mở tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định 

tại Nghị định số 160/2018/NĐ-CP, ngày 28/11/2018 của Chính phủ. Các thành viên 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đảm nhận nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và 

được sử dụng cán bộ, công chức, bộ máy, vật tư trang thiết bị của đơn vị mình để 

thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh; được hưởng các phụ cấp khác theo chế độ hiện hành. 

Chương II 

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, 

CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

1. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban. 

2. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực. 

3. Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó 

Trưởng ban, phụ trách công tác Phòng chống thiên tai. 

4. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó Trưởng ban, 

phụ trách công tác Tìm kiếm cứu nạn. 

5. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh được kiện toàn theo Quyết 

định của Chủ tịch UBND tỉnh tùy theo tình hình thực tế tại địa phương. 
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Điều 5. Cơ quan thường trực 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, có trách 

nhiệm tham mưu, đề xuất Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại 

Điều 6 của Quy chế này. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh 

đặt tại Chi cục Thủy lợi (đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): 

- Địa chỉ Văn phòng Thường trực: Số 124, đường Nguyễn Du, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

- Điện thoại: 02053.812.700; Fax: 02053.811.326. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn của Ban 

Chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất về công tác tìm 

kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra trên địa bàn. 

- Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

- Điện thoại: 02053859004; Fax: 02053812320. 

Điều 6. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 

PCTT&TKCN theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 

20/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai; trực tiếp chỉ 

huy các hoạt động ứng phó thiên tai, TKCN khi có tình huống xảy ra; kiểm tra, đôn 

đốc các địa phương, Sở, ngành, đơn vị trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN 

trên địa bàn. 

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác PCTT&TKCN 

theo quy định. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, phân tích rút kinh nghiệm công tác 

phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hàng năm; trên cơ sở 

đó rà soát lại nhiệm vụ, phương án và kế hoạch PCTT&TKCN trên phạm vi địa bàn 

tỉnh, đảm bảo sát với thực tế và diễn biến của từng loại hình thiên tai. 

4. Tham mưu, đề xuất các cơ quan Trung ương và UBND tỉnh xem xét khen 

thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT&TKCN. 

Đồng thời đề xuất xử lý đối với các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, có sai phạm 

gây hậu quả nghiêm trọng trong công tác PCTT&TKCN. 

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Điều 7. Quyền hạn của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh 

1. Quyết định điều động nhân lực, phương tiện, vật tư của các tổ chức, cá nhân 

để chi viện, ứng cứu kịp thời các tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra trên địa bàn. 

2. Yêu cầu cơ quan dự báo Khí tượng Thủy văn địa phương cung cấp kịp thời 
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các thông tin dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn phục vụ cho công tác 

PCTT&TKCN. 

3. Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị trong tỉnh xây dựng phương án phòng, chống 

thiên tai; UBND các huyện, thành phố xây dựng và phê duyệt phương án 

PCTT&TKCN hàng năm. 

4. Tham gia thẩm định, góp ý các dự án, đề án có liên quan đến công tác 

PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh. 

5. Quyết định các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương; yêu cầu 

các cấp, các ngành triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, kịp thời 

báo cáo cấp có thẩm quyền về mức độ thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ. 

6. Được sử dụng các nguồn kinh phí cấp cho hoạt động PCTT&TKCN và 

khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định pháp luật. 

Chương III 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PHÒNG 

CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH 

Điều 8. Trưởng ban 

1. Phụ trách chung. 

2. Trực tiếp chỉ đạo xử lý các tình huống khẩn cấp về thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. 

3. Phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh 

và đôn đốc, kiểm tra thực hiện. 

4. Chủ trì các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh; chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết công tác PCTT&TKCN hàng năm. 

5. Chủ tài khoản kinh phí PCTT&TKCN tỉnh; quyết định mức hỗ trợ khắc 

phục hậu quả thiên tai theo các quy định của cơ quan thẩm quyền. 

Điều 9. Các Phó Trưởng ban 

1. Phó Trưởng ban thường trực: Làm Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 

tỉnh. Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của công tác phòng, chống 

thiên tai và công tác cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban khi 

Trưởng ban đi vắng; chỉ đạo công việc chung khi Trưởng ban ủy quyền. 

2. Phó Trưởng ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai: 

a) Giúp Trưởng ban giải quyết công việc phát sinh hàng ngày về công tác 

phòng, chống thiên tai; 

b) Chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực và tổ chức kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương thực hiện các phương án, kế 

hoạch phòng, chống thiên tai. 



 5 

c) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh. Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai; theo dõi, tổng hợp 

báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai và biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Đề 

xuất trình UBND tỉnh quyết định việc mua sắm các phương tiện, vật tư, trang thiết bị 

cần thiết phục vụ có hiệu quả công tác PCTT&TKCN. 

d) Trình Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch kinh phí PCTT&TKCN hàng năm; 

phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong việc bố trí vốn cho các dự 

án nâng cấp, sửa chữa đầu tư xây dựng các công trình phục vụ PCTT&TKCN, công 

tác đảm bảo giao thông bước 1, bước 2. 

đ) Định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương về 

tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN khi có thiên tai xảy ra. 

3. Phó Trưởng ban phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn: 

a) Giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo, điều hành công tác 

phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. 

b) Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, các cơ quan thông tin đại 

chúng để theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, áp thấp nhiệt đới, lụt, bão, nguy cơ thiên 

tai có thể xảy ra để tham mưu phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang 

thiết bị phục vụ phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả cao nhất. 

c) Khi có tình huống sự cố thiên tai, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo 

gửi UBND tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về tình 

hình thiên tai và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. 

d) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng và 

trình UBND tỉnh phê duyệt phương án, kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện cần 

thiết; tổ chức diễn tập, sẵn sàng hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng tìm kiếm cứu nạn 

của các ngành, địa phương, tham gia ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn thiên tai. Chỉ đạo 

thực hiện việc ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả 

về lũ, bão, sự cố, tai nạn, thiên tai. 

Điều 10. Các Ủy viên 

Chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực và kiểm tra, đôn đốc công tác 

phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp xử lý kịp thời các tình 

huống khẩn cấp về lụt, bão, thiên tai tại cơ quan, đơn vị và các địa phương được 

phân công phụ trách, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn 

đề vượt quá thẩm quyền quy định. 

Điều 11. Chánh Văn phòng 

1. Chánh Văn phòng là Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể: 

a) Làm nhiệm vụ phụ trách Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh, giúp Trưởng ban giải quyết các công việc thường xuyên, đột 
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xuất theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban. 

b) Là chủ tài khoản kinh phí hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ 

huy PCTT&TKCN tỉnh theo dự toán được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm. 

c) Tổ chức việc tiếp nhận thông tin, chuẩn bị nội dung, báo cáo tại các cuộc 

họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. 

d) Giúp Trưởng ban đôn đốc Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương, Sở, 

ngành, đơn vị trong tỉnh xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện các phương án, 

kế hoạch đối phó với các tình huống trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra. 

đ) Thừa lệnh Trưởng ban ban hành một số văn bản, như: Thông báo tình hình 

thiên tai, ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban, giấy triệu tập hội nghị, giấy mời họp, một 

số báo cáo thuộc lĩnh vực PCTT&TKCN ở địa phương. 

Chương IV 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, PHỐI HỢP VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 12. Cơ chế phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 

tỉnh 

1. Khi có nhiều thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cùng tham gia ứng 

phó tình huống lụt, bão, thiên tai trên cùng một địa bàn, Trưởng ban hoặc người 

được Trưởng ban ủy quyền là người chỉ huy ứng phó. 

2. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh có trách nhiệm thông tin và 

phối hợp, hỗ trợ nhau khi thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 13. Chế độ làm việc của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh 

1. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh họp thường kỳ 01 lần/năm. Trong trường 

hợp khẩn cấp có thể họp bất thường do Trưởng ban quyết định triệu tập. 

2. Chương trình, nội dung và tài liệu phục vụ các kỳ họp do Văn phòng 

Thường trực, cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phối hợp chuẩn 

bị. 

3. Giữa các kỳ họp, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh triển khai, 

kiểm tra, đôn đốc và giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực phòng, chống, 

ứng phó, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

Điều 14. Chế độ trực ban 

Tùy theo tình hình thiên tai, các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh chủ động trực ban và triển khai công tác ứng phó tại đơn vị mình 

khi có lũ, lụt, hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới và các thiên tai khác. Đồng thời trực 

tiếp kiểm tra hiện trường nơi xảy ra sự cố, thiên tai để chỉ đạo, điều hành, phối hợp 

giải quyết các hoạt động khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn theo quy định. 

Điều 15. Kinh phí hoạt động 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh được cấp kinh phí từ ngân sách Nhà nước 
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theo quy định để đảm bảo cho các hoạt động theo dự toán được UBND tỉnh phê 

duyệt hàng năm. 

Điều 16. Mối quan hệ của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh  

1. Đối với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự 

cố thiên tai và TKCN: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chịu sự chỉ đạo về chuyên 

môn, chuyên ngành và có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy 

định. 

2. Đối với UBND tỉnh: Ban Chỉ huy Phòng PCTT&TKCN tỉnh chịu sự chỉ 

đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin 

báo cáo kịp thời và đề xuất, tham mưu những vấn đề liên quan đến công tác 

PCTT&TKCN, giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra. 

3. Đối với các Sở, ngành của tỉnh, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh: 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ để triển khai thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

4. Đối với UBND các huyện, thành phố: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh có 

mối quan hệ phối hợp trong việc triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm 

kiếm cứu nạn. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 17. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Thủ trưởng các Sở, 

ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai và 

phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế này. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai các Sở, 

ban, ngành của tỉnh và UBND huyện, thành phố căn cứ Quy chế này xây dựng quy 

chế làm việc của đơn vị mình. 

Điều 18. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, thành phố; các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh 

kịp thời phản ánh về cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo, trình Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 
 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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