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Kính gửi:    

- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách Cụm; 

- Cụm trưởng PCTT&TKCN huyện; 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 04/5/2020, 

Ủy ban nhân dân huyện đã có Văn bản số 944/UBND-NN về việc hoàn thiện Hồ 

sơ Phòng, chống thiên tai năm 2020 và tổ chức thẩm định, duyệt hồ sơ Kế hoạch 

PCTT năm 2020 cho các địa phương.  

Tổng hợp của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện 

tính đến ngày 16/6/2020 còn xã Lâm Trung Thủy chưa có hồ sơ Phòng, chống 

thiên tai theo quy định (hạn chót nộp 20/5/2020), 5/5 Cụm PCTT&TKCN huyện 

chưa nộp biên bản duyệt, thẩm định hồ sơ kế hoạch PCTT cho các xã trong Cụm 

về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện theo quy định. 

 Diễn biến thiên tai hiện nay rất phức tạp, khó lường và không theo quy luật, 

vì vậy việc chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó (phương án, kế hoạch), 

chuẩn bị bốn tại chổ sát với thực tế là rất cần thiết nhằm hạn chế tối đa thiệt hại 

do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND - Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 

huyện yêu cầu các Cụm trượng cụm PCTT cấp huyện, Chủ tịch UBND - Trưởng 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc. 

 Hồ số kế hoạch và Biên bản duyệt các Cụm gửi về Văn phòng Thường trực 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (Phòng NN-PTNT) trước ngày 30/6/2020./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Huyện ủy-HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- VP TT BCH PCTT&TKCN huyện (tổng hợp); 

- Gửi: Thư điện tử gửi - nhận; 

- Lưu: VT, PCTT; 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

BIÊN BẢN 

Về việc duyệt Hồ sơ về công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2020 
 

Hôm nay, ngày      tháng     năm 2020, tại  ……………………...................... 

Thành phần tham gia: 

1. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

2. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

3. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

4. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

5. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

6. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

7. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

Nội dung: 

1. Công tác Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm PCTT&TKCN năm 

2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (Ghi có báo cáo hay không; tổ chức tổng 

kết ngày/tháng,....) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Công tác Chỉ đạo, điều hành năm 2020. 

2.1. Các Quyết định của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã (ghi cụ thể Quyết 

định số, ngày/tháng/năm, trích yếu nội dung,...) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2.2. Các hợp đồng nguyên tắc với các chủ phương tiện, vật tư, lương thực,.... 

(ghi cụ thể các loại hợp đồng); 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 2.3. Các Phương án: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2.4. Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2020; 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 3. Kiến nghị, đề xuất (nếu có) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 

Biên bản lập …...giờ…. cùng ngày và thông qua các thành viên nghe, thống 

nhất ký./. 
 

CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA DUYỆT 
 

 

BCH CỤM PCTT&TKCN BCH PCTT CẤP XÃ 
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