UBND TỈNH QUẢNG NAM
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 119 /QĐ-BCHPCTT&TKCN

Quảng Nam, ngày 26 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh và phân công nhiệm vụ 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 Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh về
việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh
Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về
việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày
07/3/2017 của UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BCHPCTT&TKCN ngày 30/6/2020 của
Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng
Nam về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng,
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và
Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng,
chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh tại các khoản 3, khoản
8, khoản 10, khoản 12 và khoản 19, Điều 1 Quyết định số 97/QĐBCHPCTT&TKCN ngày 30/6/2020 của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN
tỉnh Quảng Nam; như sau:
“3. Ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Phó
Trưởng ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai thay ông Lê Ngọc Trung:
Tham mưu UBND tỉnh giải quyết các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả
thiên tai trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các sự cố công trình phòng, chống thiên
tai thuộc lĩnh vực thủy lợi, đê điều, nông nghiệp, lâm nghiệp; theo dõi, chỉ đạo
công tác đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh khi xảy ra mưa
lũ; trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Thường trực
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Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 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. Được uỷ quyền chủ tài khoản thứ nhất của Ban Chỉ huy
PCTT và TKCN tỉnh.
8. Ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên thay ông
Văn Anh Tuấn: Chỉ huy Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh
về công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn
tỉnh.
10. Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy viên thay
ông Lê Văn Sinh: 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.
19. Ông Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên thay ông
Nguyễn Hà Lai: 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.”
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết
định số 97/QĐ-BCHPCTT&TKCN ngày 30/6/2020 của Trưởng Ban Chỉ huy
PCTT và TKCN tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn
còn hiệu lực thi hành.
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 có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐ TƯ về PCTT,
UBQG ƯPSCTT và TKCN (B/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- BCH PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH, KTN.
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