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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 863 /QĐ-UBND Đức Thọ, ngày 18 tháng 3 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Phương án phòng chống thiên tai và bảo vệ  

trọng điểm các tuyến đê trong mùa lụt, bão năm 2019 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 
 

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

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

Căn cứ Nghị định số 160/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về quy 

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

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh 

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; 

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt Phương án Phòng, chống thiên tai và bảo vệ trọng điểm 

các tuyến đê mùa lụt, bão năm 2019. 

(có Phương án số 07/PA-PCTT, ngày 15/3/2019 của Ban Chỉ huy  

PCTT&TKCN huyện kèm theo). 

 Điều 2. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện có 

trách nhiệm: 

 - Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện Phương 

án; phân công rõ trách nhiệm các cấp, ngành chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, 

phương tiện và các điều kiện bảo đảm thực hiện phương án theo phương châm 4 

tại chỗ; 

- Phân cấp chỉ huy xử lý khi có sự cố; kịp thời huy động lực lượng, vật tư, 

phương tiện hỗ trợ các xã, thị trấn phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa, lũ, bão, 

úng ngập khi vượt quá khả năng của địa phương. 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN 

huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời Phương án 

Phòng, chống thiên tai và bảo vệ trọng điểm các tuyến đê năm 2019 phù hợp với 

tình hình thực tế. 
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Điều 3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có các tuyến đê đi qua, đặc biệt là 

trên tuyến đê La Giang, đê Rú Tý có trách nhiệm thông tin, báo cáo kịp thời mọi 

diễn biến bất thường xảy ra trên địa bàn; chủ động huy động mọi nguồn lực đối 

phó với mọi diễn biến bất lợi; xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo 

an toàn đê điều, các công trình trên tuyến. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện; Trưởng các 

phòng, ban, ngành; thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN 

huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
  Nơi nhận 
- Như Điều 3; 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (Bc); 

- Văn phòng TT BCH PCTT&TKCN tỉnh (Bc); 

- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện (Bc); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, PCTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

 CHỦ TỊCH 
 

 

 
(Đã ký) 

 
 Võ Công Hàm 
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