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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình và phân công phụ trách địa bàn các 

huyện Cao Phong, Yên Thủy năm 2022 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM 

CỨU NẠN TỈNH HÒA BÌNH 

  

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ 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; 

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-BCH ngày 26/01/2022 của Trưởng ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc thành lập đoàn 

công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phụ 

trách địa bàn các huyện, thành phố năm 2022; Quyết định số 45/QĐ-UBND 

ngày 26/01/2022 của Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng 
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chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình năm 2022; 

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

Tờ trình số 729/TTr-SNN ngày  21/9/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình (viết tắt Ban Chỉ huy) như sau: 

 1. Ông Đỗ Thanh Bình – Giám đốc Công an tỉnh có nhiệm vụ:  

 - Trưởng đoàn công tác, phụ trách địa bàn huyện Cao Phong trong công 

tác phòng chống thiên tai. 

 - Chỉ đạo các lực lượng trong ngành thực hiện các nhiệm vụ trong công 

tác phòng chống thiên tai; xây dựng phương án và triển khai phương án đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau thiên tai; tham gia công tác tìm 

kiếm cứu nạn, sơ tán dân, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

 2. Ông Quách Cao Sơn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng có nhiệm vụ: 

- Trưởng đoàn công tác, phụ trách địa bàn huyện Yên Thủy trong công tác 

phòng chống thiên tai. 

- Kiểm tra, rà soát chất lượng và đánh giá mức độ an toàn các công trình 

hạ tầng kỹ thuật, đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình phòng, 

chống thiên tai; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công 

trình xây dựng trước, trong và sau thiên tai. 

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 

46/QĐ-BCH ngày 26/01/2022, Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 

của Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 TRƯỞNG BAN 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Bùi Văn Khánh 
 



CÔNG BÁO/Số 41 + 42/Ngày 11-10-2022                          5 

 

 

 

 


		2022-10-11T07:34:41+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Tin học và Công báo<congbao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




