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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Phương án Ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai  

năm 2022 trên địa bàn huyện Tân Uyên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN UYÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; số 

30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu: Số 37/QĐ-UBND ngày 

13/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống 

thiên tai trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2025; số 1154/QĐ-UBND ngày 

29/8/2022 ban hành phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;  

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện 

Tân Uyên về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn huyện Tân Uyên; 

Căn cứ Kế hoạch số 907/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện 

Tân Uyên về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Uyên giai 

đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 206/TTr-NN ngày 15/9/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án Ứng phó với thiên tai 

theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2022 trên địa bàn huyện Tân Uyên. 

(Có Phương án chi tiết kèm theo) 
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Điều 2. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực BCH công 

tác phòng, chống thiên tai) tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp 

và PTNT, Tài chính - Kế hoạch; Kho bạc Nhà nước huyện; Chỉ Huy trưởng BCH 

Quân sự huyện; Trưởng Công an huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu; 

- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lai Châu;  

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Huy 
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