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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

–––––– 
Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Lào Cai, ngày        tháng      năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án Ứng phó với thiên tai  

theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Lào Cai, năm 2021 

––––––––––  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 

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 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy 

định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;  

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 Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công 

tác phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 Thủ tướng Chính 

phủ quy định về dự báo, cảnh báo về truyền tin thiên tai;  

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai;  

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

trình số 44/TTr-SNN ngày 24/3/2021. 

 

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 tỉnh Lào Cai, năm 2021. 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường 

trực phòng, chống thiên tai) tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan đơn vị, các tổ chức, cá nhân liên quan trên 

địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt Phương án này. Định kỳ tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh, và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai theo quy định.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-quyet-76-nq-cp-2018-cong-tac-phong-chong-thien-tai-384695.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-quyet-76-nq-cp-2018-cong-tac-phong-chong-thien-tai-384695.aspx


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thành 

viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT; 

- UB Quốc gia UWPSCTT và TKCN; 

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Như Điều 3 QĐ; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- VP. TT BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- BBT Cổng TTĐT;  

- CVP. PCVP3; 

- Lưu: VT, TH1,3, NLN1,2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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