
UBND THANH PHO DA NANG 
BAN CR! HUY PRONG CHONG 

THIEN TAT, TIM KIEM CI5EJ NN 
VA PHONG THU DAN ST 

CONG HOA xA 1101 cirU NGHIA VI1T NAM 
Dc Ip -  Ttr  do - Hnh phüc 

S6: Ij  IQD-PCTT Dà Ncng, ngàyJ thángcnam 2021 

QUYET om 
V vic ban hànli Quy ch t chfrc Va hot dng 

cüa Ban Chi huy Phbng, chng thiên tai, tim kim cfru nn 
và Phông thu dan siy thành ph Ba Nng 

TRU'(1NG BAN BAN Cifi iiu PRONG, CHONG TIIIEN TAT, TiM 
KJEM CffiJ NN vA PRONG THU DAN SII TBIANH PHO BA NANG 

Can ci Lut Phdng, ch6ng thiên tai ngày 19 tháng 6 näm 2013; 

Cán ctLuçt Qu6cphông ngày 08 tháng 6 nám 2018; 

Gán ctNgh djnh s0 160/2018/ND-GP ngày 29 tháng11 nám 2018 ca 
C'hInh phz quy djnh clii tiêt thi hành mt so diêu ca Lut Fhông, chOng then 
tai; 

Can ci Nghj d'jnh so' 02/2019/ND-CT ngày 02 tháng 01 nám 2019 cia 
ChInhphi ye Phông tith dan s 

Cán ci Quylt djnh sO' 162/QD-UBND ngày 18 tha'ng 01 nám 2021 cia 
Chi tjch UBND thành phô Dà Náng ye viçc thành l2p  Ban Clii huy Fhông, 
chOng thiên tai, tim ldêm ciu ngn và Fhông thz dan st thànhphO Dà Nàng, 

, . - - , , Can cw Quyet ãznh so 344/QD-UBND ngay 21 thang 01 nam 2019 cua 
Chi tjch UBND thành phó ye vic thành 1p các Dç51 Ciu h - Güu nqn dé thcc 
hin cOng tác i'ngphó st cO, then tal và tim lciêm ci'u nçzn; 

Xét ct nghj cia Uy viên thw&ng trc Ban Clii huyFhông, chO'ng thiên tai, 
TIm Jdêm ciu nn và Fhông thi dan sir thànhphO Dà Náng. 

QUYET DJNR: 

Biu 1. Ban hành kern theo Quy& dnh nay Quy ch t chüc và hot dng 
ciia Ban Clii huy Phông, chông thiên tai, tim kim ciru nan  và Phông thi dan sl:r 
thành phô Ba Nàng. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành 1c tir ngày k và thay th 
Quyêt djnh so O4IQD-PCTT ngày 28 tháng 9 nàm 2019 cüa Tmng ban Ban Chi 
huy Phông, chong thiên tai và TIm kiêm cüu nn thành pho ye vic ban hnh 
Quy che to chirc va hoat  dng ci:ia Ban Chi huy Phông, chong thiên tai và Tim 
kiêm cü'u nan  t.hnh phO Ba Nng và Quyêt djnh so 0 1!QD-PCTT ngày 27 tháng 
8 nrn 2020 cüa Trithng ban Ban CM buy Phông, chông thiên tai và TIm kim 
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ciru nan  thành ph v vic sira di, b sung Quy ch t chirc và hoat dng ca 
Ban Chi huy Phông, chông thiên tai và TIm kiêm ciru nan  thành phô ban hành 
tai Quyêt cljnh s 04/QD-PCTT ngày 28 tháng 9 nm 2019. 

Diu 3. Các thành viên Ban Clii huy Phông, chng thiên tai, tIm kim ciru 
nan và Phông thii dan sir thành phô và thu tru&ng các dan vi có lien quan chju 
trách nhim thi hanh Quyêt djnh nay.!. 

Noinhin: 
-Nhxfiu 3; 
- B NN và PTNT (ct b/c); 
- Ban Chi dao TW v PCU; 
- UBQG UPSCSU và TKCN (d b/c); 
- U: TU, BDND Tp (d b/c); 
- UBND Tp Dà Nng (d b/c); 
- Luu: VT, BCH PCU, TKCN và PTDS. CIIU F1IND THAMI PRO 

Lê Trung Chinh 
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UBND THANH PHO DA NANG 
BA]N CIII IIUY PHONG CHONG 

ThEN TM, TIM KIEM CITU N4N 
VA PHONG THU DAN S1 

CONG HOA xA 1101 CE[CJ NGHIA VI13T NAM 
Dc 1p  - T do - Htnh phñc 

QUY Ciii 
T chfrc và hoit dng cüa Ban Chi huy Phông, chng thiên tai, tim kim 

cfru ntn Va Phông thu dan sir thành ph Jà Náng 
(Ban hành kern theo Quyet djnh so 4 /QD-FCTT ngày J thdng cnam 2021 

cia Trwó'ng ban Ban Clii huy Phông, chông thiên tai, tim kiêm ciu nin 
và Phdng thi dan si thànhphô Dà Náng) 

Chtrang I 
QUY ]3II CHUNG 

Diu 1. Quy ch nay quy djnh t chi'rc, nhim vii, quyn han,  chê d lam 
vic và phôi hqp cong tác cüa Ban CM huy Phông, chng thiên tai, tim ldêm ciru 
nan và Phàng thu dan s1r thành pM Dà Nkg (sau day gçi tat là Ban CM huy). 

Biu 2. Ban CM huy thành 1p theo Quy& djnh s 162/QD-UBND ngày 
18 thang 01 nàm 2021 ci1a Chii tjch UBND thành phô Dà Nng Co nbim vi 
thm muru giüp Uy ban nhân dan thành phô trong cong tác Phông, chông thiên 
tai, tim kiêm cru nan  và Phông thu dan s1r. 

Ban Chi huy gm các thành viên duçic quy djnh tai  Diu 1 Quy& djnh s 
1621QD-TJBND ngày 18 tháng 01 näm 2021 cüa Chü tjch UBND thành phô Dà 
Näng. 

___Chircrng II 
TO CJIU'C, NH4M VJ, QUYEN H4N CUA 

BAN Cifi B1JY 

Diu 3. Các b phn giüp vic cho Ban Chi huy 
1. Ca quan thu&ng trçrc PhOng, chng thiên tai: 

Ca quan thuing trirc PhOng, cMng thiên tai là S& Nông nghip và Phát 
triên nOng thôn thành phô. 

2. Các Ca quan TIm kim ciru nan thuôc lTnh virc chuyên ngành Va phông 
thu dan sir, gôm: 

a) Ca quan thuthng trirc v tim kim cru nan  và phOng thñ dan sir: dt tai 
B Chi huy Quân s'çr thành phô, do PhO Tnthng ban là Chi huy tru&ng B Chi 
huy Quân sir thành phô phii trách, thammmi và chi dao  thçrc hin. 

b) Ca quan thuing trirc tim kim ciru nan, ciru h trén bMn, trên song 
(theo pham vi quy djnh tai  Diêu 4) dt t.i B Chi huy B di Biên phOng thãnh- 
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ph do Phó Trtthng ban là Chi huy truô'ng B Clii huy B di Biên phông thành 
phô phii trách, tham mu'u Va chi dao  thrc hin. 

c) Co quan thu&ng trirc tIm kim cfru nn, ciru h, thu sep, trên song 
(theo phm vi quy djnh tai  Diêu 4) dt tai  COng an thành ph do Phó Trthng 
ban là Giám doe Cong an thành phô phii trách, tham rnuuvà chi dao  thirc hin. 

3. Vn phông Thumg trirc Ban CM huy: 

Vn phông thixng trçrc Ban Chi huy do CM ciic Thñy lgi trrc thuc S 
Nông nghip và Phát trin nông thôn kiêm nhim và trçrc tiêp tham mmi cong 
tác phông, chng thiên tai; sir diing b may, biên ch cüa Clii cçic Thug 19i thành 
ph6 d thrc hin nhim vi. 

4. B phn Thuông trirc v tim kim thu nan  và phông thu dan sr do 
Phông Tham mtlu, B Chi huy Quân s'çr thành ph6 kiêrn nhim nhim vi và trirc 
tip tham muu cong tác tim kiêm ciru nan  và phông thu dan si,r. Phó Thammuu 
tri.r&ng B Clii huy Quân sr thành phô Dà Näng phy. trách Tác chiên — Huân 
1uyn kiêm nhim clii huy B ph.n Thuông tryc ye tim kiêm cCru nnvà phông 
thñ dan sir. 

Diu 4. Phm vi tham miru, chi do cong vic ella các don vj 

1. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn: chñ trI tham mini, clii dao 
cong tác phông, chng thiên tai trên toàn dja bàn thành ph6. 

2. B Chi huy Quân sir thành ph& chü tn tharn muu, clii dao  cOng tác tIm 
kMm thu h, thu nan  trên dat lien Va cáo tInh huông thàm hça, khân cap và 
phông thu dan sy trên dja bàn thành phô. 

3. B CM huy B di Biên phông thãnh ph& chu tn tham rnuu, clii dao 
cong tác tIm kiêm thu nan,  thu h trên biên, trên sOng: trên song (gôm trên song 
Han: don tr câu Trn Thj L ye phIa câu Thun Phixâc), khu vrc vinh Dà 
Nang, cüa song Cu De, yang biên Dà Nng. 

4. Cong an thành ph: chü tn tham mini, clii dao  cong tác tIm kim ciru 
nn, thu sep: trên dat lien, các tuyên sOng con 'ai và các suôi, ao, ô; có trách 
nhim phôi hqp vOi Cong ty TN}*I MTV Khai thác thñy lçii Dà Nàng dê to 
chirc ciru h, c(ru nn a khu vrc các ho chra nuâc do Cong ty TNUH MTV 
Khai thác thuy lçii Dà Nkg quãn l. 

5. Cáng vy. Hang hãi Dà Nkg chü trI tham muu cong tác tim kim thu 
nn trong vung nixâc cáng biên. 

6. Cong ty TNHET MTV Khai thác thuy lçii DàNng chü tn thammuu 
thrc hin cOng tác thu h, thu nan  i khu virc các ho chira nuóc do Cong ty 
TNEH MTV Khai thác thuy lqi Da Näng quàn l, khai thác và bào v theo quy 
djnh. 

Diu 5. Nhim vi cüa Ban Chi huy 

Ban Chi huy thçrc hin các nhim vii và quyn han theo quy djnh tai 
Quy& diIih s 162/QD-UBND ngày 18 tháng 01 nàm 2021 cua Chu tjch UBND 
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thnh ph6 Dà Ning ye thành 1p Ban Chi huy Phông, cMng thiên tai, tim kim 
cru nan  và Phông thi'i dan sr thành ph Dà Nng. 

1. LTnh vrc phông, cMng thiên tai và tim kMm cru n.n 
a) Tham mini gii'ip UBND thành ph thçrc hin nhim vi phông, ch6ng 

thiên tai theo quy djnh tai  Khoãn 1 Diu 43 cüa Lut Phông, chong thiên tai. 
b) Clii dao, don dc vic xay dmg va trInh phê duyt k hoach, phi.rmig 

an rng phó then tai. 

c) CM huy irng phó thiên tai, tim kMm ciru nan  trong thiên tai trên dja ban 
thành phO Dà Nkg. 

d) Kim tra, don dc các ca quan, don vj thxc hin nhim vi phông, 
chông thiên tai và tim kim ciu nan. 

d) Giiip UBND thành ph6 chi do, kim tra, tn hçip báo CáO Cong tác 
thông ice dánh giá thit h.i, khAc phiic hu qua. và phic hôi tái thiêt sau thiên tai. 

e) Thirc hin các ni dung v Qu5' phông, chng thiên tai theo quy djnh. 
g) T chüc hun iuyn, dào tao  din tip, tp hun cho các 1irc ltrqng tham 

gia hoat dng phông, chông thiên tai và tim kiêm ciru nan. 

h) T chirc pM bin, tuyên truyn nâng cao nh.n thüc cong d6ng v 
phôn.g, chong thiên tai. 

i) CM dao, trin khai và t chüc thirc hin các giài pháp nhm trng bixâc 
nâng cao nãng 1irc dan sir tron hoat  dng rng phó thiên tai. 

k) Tp trung ngun than lirc, trang thitbj, xây dipig cong ciii h trç cho 
Van phông thung trirc Ban Clii huy thành phô; kêt nôi tr1rc tuyên vâi Ca quan 
phôn.g, chông thiên tai Trung uang và các qun, huyn phic viii cong tác clii dao, 
cM huy diêu hành phông, chông then tai. 

2. Ltnh vçrc Phông thu dan sir 

a) Tham mmi giiip T.Jy ban nhan dan cp thành pM th'rc hin nhim vi 
phông thu dan sir trong phm vi da phucTng quãn l. 

b) Xây dçrng k hoach phông thu dan sir cña dja phuong; hithng dan, theo 
dôi các si, Co quan, dan vj thirc hin chin hxcic, kê hoach  phông thu dan s1r. 

c) Clii do xay dirng th trn phông thu dan s1r và hoat  dng phông thu 
dan sir cita cap mInh yà cap di.râi thuc quyên. 

d) CM huy phông thi dthi sir, 'trng phó thãm hça và tim kMm ci'u nan 
trong phm vi dja phuang. 

ci) Bào dam an ninh trt tr, an toàn xã hi trong vfing, khu virc xày ra 
thàm h9a, chiên tranh. 

e) Thanh tra, kim tra, don dc các sâ, co quan, dan vj tai  dja phuong 
thrc hin nhim vii phông thu dan sir. 
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Diu 6. Nhim viii cüa các b phn giüp vic cho Ban Chi huy 

1. N1airn vçi cüa cci quan thi.thng trirc phông, cMng thiên tai (S& Nông 
nghip và Phát triên nông thôn thành phô) 

a) Ci quan thir?mg trirc phông, ch6ng thiên tai thirc hin nhim vi quail i 
nba nuóc ye phông, chông thiên tai. 

b) Tham mini lãnh do Ban Chi huy: 

- TrInh Chü tjch UBND thành ph6 ban hành các van bàn clii dao  v cong 
tác phông, chng thiên tai trên dja bàn thành phd; 

- Quyt djrih thành viên tham gia Ban Clii huy, phân cong nhim vi và 
quy ch th chüc và ho.t dng ciia Ban Chi huy; 

- K.im tra, don d'c các th, ban, ngành và dja phuo'ng trin khai, chi dao, 
diu hành và th'çrc hin nhim vy. phông, chOng thiên tai; tng hcp tInh hInh thc 
hin nhim v11 phông, chông thiên tai cüa các ngành, da phuang, &m vi; 

- Kim tra, dOn d&, xem xét d xu.t du tu, sira chfta Cong trInh phông, 
chng thiên tai, tp huân, diên tp phông, chông thiên tai cüa các dja phucng, 
danv; 

- Xây dmg k hoach,  phi.rang an phông, chng tbiên tai; trin khai thirc 
hin các chê d, chInh sách, quy djnh ye cong tác phông, chông thiên tai; 

- Vn bàn chi do, diu phi irng phó và kh.c phiic hu qua thiên tai trén 
dja bàn thành phô theo quy djnh. 

- D xut khen thuâng các t.p th& cá nhân có thành tIch xut sc trong 
cong tác phông, chông thiên tai; 

c) Tham mini v cong tác nâng cao nhn thirc cong dng và quán 15' rüi ro 
thiên tai dira vao cong  dông; cong tác phô biên, tuyên truyên và triên khai thirc 
hin pháp 1u.t ye phông, chông thiên tai. 

d) Thirc hin các ni dung v Qu5 Phàng, chng thiên tai theo quy djnh. 

2. Nhim vti ct'ia Ca quan Th111dm  ciru  nan  thuc lTnh vrc chuyên ngành 
(B Chi huy Quân s1r thnh phô, B Clii buy B di Biên phông thành phé, 
Cong an thành phô) 

a Chi tn tham muu, trin khai bip dng, ph6i hçi, thuc hin các nhiêm 
vi.i tim kiêm ciru nan  theo quy djnh cüa Uy ban Quôc gia Tfng phó s1r cO thiên tai 
và tim kim ciru nan,  UBND thành phO Dà Nàng và Tnthng ban Ban Chi huy. 

b) Theo dôi nm tInh hinh mci hoat dng lien quan dn cOng tác irng phó 
sir c& thiên tai và tim kiêm ciru nan  dê tham muu cho Ban CM huy chi dao,  diu 
hành, xir 15' kjp thai và có hiu qua các tInh huOng ye sr cO, thiên tai và tim 
kiêrn cthi nan. 

c) Khi có sir c, thiên tai, tim kim cüu n.n xày ra, can ci vào mñc do si 
c, thiên tai và lTnh vçrc ducic giao, các ca quan thithng trirc tim kiêm cü'u nan 
trirc tip tham mini các cci quan tim kiêm ciru nan  cüa Trung irang, các Bt, 
ngành, UBND thành phô chi dao  xlr 15' và thành 1p SO' chi huy tai  hin trithng 
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vi d.y dü cáo trang thi& bj phiic vi lain vic 24/24 giô d phiic vi cong tác chi 
dto. 

d) Chü trI xay dung cáo k hoach, phuong an tim kim ciru h, cirunan 
hng näm Va cáo trixô'ng hçp tai nan, sçr cô ducfc quy djnh tai  Khoãn 1, Diêu 3 
Nghj djnh so 30/2017/ND-CP ngày 21 tháng 3 näm 2017 cüa ChInh phii ye quy 
dinh to chüc, hoat dng rng phó sir c6, tbiên tai và tim kiêm ct'ru nan; lip, chü 
trI vic triên khai kê hoach clii dao, hip dông, ph& hçp cáo li:rc luçmg tim kiêm 
ci'ru nn cüa Ti-wig uo'ng và dja phuong khi xây ra sir cO, thiên tai, tIm kiêm c(ru 
nan trén dia bàn thành ph6; lap k hoach và to chirc thc hin huân luyn, dào 
tao, din tp tim kiêm cüu nan; thrc hin niiim v cânii báo thiên tai theo quy 
dn1i. 

d Chun bj 1c luqng, phuang tin sin sang ca dng tham gia ing phó sir 
cO, thiên tai và tim kiêm c(ru nan; .bào dam thông tin lien lao  trong mci trung 
h?p. 

e) Tham muu t chi'rc thirc hin cáo giãi pháp nhim ttrng bu&c nâng cao 
nng hrc dan s1r trong hoat dng ing phó thiên tai. 

g) Kim tra, don dc cáo ngành, dja phuo'ng thçrc hin nhim vti tim kim 
cCru n?n; chuân bj, thirc hin các báo cáo ye tim kiêm c(ru nan theo djnh ki và 
dt xuât cüa Ban Chi huy. 

h) Cáo Ca quan thtrng trirc Tim kim cfrunn thuc linh vçrc chuyên 
ngàith sir dçing con dâu cüa Ban Chi huy và con dâu ciia cci quan nd cong tao 
(cüa B Clii huy Quân s1r thành phô, B Chi huy B di Biên phèng thánh phô 
và Cong an thành phô) dê thirc hin nhim vi theo linh virc dugc phãn cong. 

i) T chirc trirc ban theo quy dinh. Chü trI tham mizu, chi dao,  xir l, t6 
chCrc tim kiêm cii'u an theo lTnh vrc duqc giao, dOng thii báo cáo diên biên và 
két qua thirc hin ye UBND thành phô và Ban Chi huy. 

+ B Clii huy Quân sir thành ph (Ca quan thu&ng tnxc tlmkirn cfru h, 
cfru nn trên dat lien và các tinh huông thãm hça, khân cap và phông thu dan sçr) 
chii. tn tharn mini, chi dao,  xir 1, th chirc tIm kiém cim nn, thu h khi xáy ra 
cáo tlnh huongtImkiêrn ciru nan trên dat lien hoc mang tInh chat nghiêm trçng, 
thiçt hai  lan tren da ban thanh pho, dam bao an toan trnh mng, tai san cua nha 
nithc và nhân dan; 

A 9 A A A S S S + Bo Chi huy Bo doi Bien phong thanh pho (Ca quan thuang trrc tim 
kiêm cüu nan, ciru hQ trên biên, trên song) chü tn tham muu, chi dao, xu 1, to 
chrc tim kMm ciru nun, cüu h khi xáy ra cáo tInh hu&ig tim kiêm ciru nn trên 
biên, trên sOng theo pham vi cOng vic thrçic giao tai  Diêu 4 chuong nay dam 
báo an toàn tInh mng, tài san cüa nhà nu&c và nhân dan; 

+ Cong an thành ph6 (Cci quan thirmg trirc tim kim ci'ru nn, cru sip) 
chü trI tham rni.ru, chi dao, xir l, to chüc tim kiêm ci'ru nan, ciru h, thu sp khi 
xày ra tim kiêrn ctru nan trên dat lien, cáo song, suôi, ao, hO theo phm vi cOng 
vic duc giao tai  Diêu 4 chiwng nay dam báo an toàn tInh mng, tài san cua 
nhà nuc và nhân dan." 
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k) Quân 1, bão quàn duy tu trang thi& bj, 4t tix, phucing tin cho cong 
tác tim kiêm ciru nan,  ciru h; tham mmi và sü d'iing hiu qua các nguôn kinh 
phi cp cho hoat dng tim kiêm cfru nan,  ciru h và khc phçic h.0 qua dicing quy 
dinh pháp 1u.t. 

1) D xu.t khen thithng các t.p th, cá nhãn có thành tIch xut sc trong 
cong tác tIm kim c(ru nnvà phông thCt dan sr. 

3. Nhim vi cüa Vn phông thithng trirc Ban CM huy (CM cic ThiXy igi 
thãnh ph) 

a) Tham miru cho cci quan thuô'ng trirc phông, ch6ng thien tai thuc Men 
các nhim vii quy djnh tai  Khoãn 1, Diêu 5 cüa Quy ché nay. 

b) Thông báo, c.p nht kjp thii thông tin, các bàn tin dir báo, cânh báo 
tInh hInh thai ti&, khI tng thüy vn, thiên tai ành hixâng den thành ph va 
thông tin tInh hhth tim kiêm ciru nan  cho các sô,ngành, dja phixmg, Co quan 
Tim kim ciru nan  thuc lTnh vyc chuyên ngành de trien khai thuc hiên cac biên 
phá phông, chông, irng phó; tong hcip báo cáo thit h.i do thiên tai và cac 
nguôn cüu trq, tài trçi cho cong tác phông, chông và khác phiic hu qua thiên tai. 

c) Thithng xuyên báo cáo, thông tin tInh hmnh chi dao  vâ k& qua thçrc Men 
cong tác phông, chông thiên tai và khàc phiic h.0 qua thiên tai. 

d) T.p trung ngun nhan lirc, trang thi& bj, cong cii. h trçl phyc vii cOng 
tác clii dao,  chi huy diêu hành phông, chông then tai tai  Vn phông thuông trrc; 
quàn l trang thông tin din tir cUa Ban Chi huy. 

4. B phn Thi±ng trrc v tim kiêrn cim nn và phông thi dn sr (Phông 
Tham miiu, B Chi huy Quân sr thành phô) 

Tham mini B Chi huy Quân sr thành ph thrc hin các nhim vi: 

a) PMi hqp vâi Cong an thành pM, B CM huy B di ien phông thành 
ph6, cáo s, ngãnh, djaphumig lien quan xây drng ké hoach  5nàm va dixgc diu 
chinh hang nm, các dê an, dir án,kê hoach hoat  dng, tp huan, huân luyn, hi 
thao, din t.p cüa Ban Clii huy ye lTnh virc tim kiêm c(ru nan  và phông thii dan 
sir theo chirc nng nhim vii, báo cáo Chii tjch UBND thành phô phê duyêt va 
hithng dan, t chirc thrc hin. 

b) Theo dôi, h'ithng dn trin khai xây d%xng các dçr an d.0 tix phát trin 
linh vçrc tIm kiêm ciru nan  và phông thu dan sir két hçip vóipháttriên kinh t; 
tham gia thâm dnh, quàn l cáo dir an dâu tix và xay dçrng có yeu to v quéc 
phOng theo quy djnh ciia ChInhphü, B Quoc phông ye phông thu dan su và 
quy djnh cüa pháp lut có lien quan; tham mini th'çrc hin 06 hiu qua cáo hoat 
dng v Cong tác phông, thu dan si cüa thành phô. 

c) Trên co' SY d xut ciia các Co quan TIm kim cim nan  thuc lTnh vuc 
chuyên ngành, s&, ngành, qun, huyn (dam báo tInh can thiêt, mic dIch trang 
bj), B Chi huy Quân sr thành phô tong hçip, rà soát, báo cáo UBND thành pM 
xem xét, quyêt djnh vic dâii tix, mua sam, cap phát trang thiêt b phiic vi cOng 
tao üng phó thàm h9a, tim kiêm cüu nan  và phèng thu d . 
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Chtrong ifi 
QUYEN }LN, TRACH NHIM CUA CAC THANEI VIEN 

BAN CIII HUY 

Diu 7. Quyn hn, trách nhim cüa Trir&ng ban 

1. Chju trách nhim trtrâc Ban CM dao  Thing umg v Phông, chông thiên 
tai, Ban CM dao  Phông thu dan sir Qu6c gia, Uy ban Quôc gia Tfng phó sr cô 
thiên tai và Tim kim ciru nn và UBND thãnh ph v toàn b hoat dng ca 
Ban Chi huy trong phm vi, nhim V11, quyn han  di.rqc giao. 

2. Chi dto xay drng k hoach  5 näm, hang näm, d an và các dç an v 
lTnh vrc phông, chông thiên tai, tim kiêm ciru nn va phông thu dan s11. Chi dao 
thigrc hin chiên lixqc, quy hoach,  kê hoach, dir an, dê an sau kM di.rcic phê duyt. 

3. Trçrc tip chi dao,  diu hành cong tác phông ngüa, üng phó và khc 
phçic h.0 qua do thiêntai gay ra và tim kiêm ciru nan,  cüu h, phông thu dan slr 
trên pham vi thành phô )à Nng. 

4. Quyt djnh huy dng ho.c báo cáo, d xut Ban Clii dao  Trung uang 
Phông, chông thiên tai, Ban Clii dao  Phông thu dan s Quoc gia, Uy ban Quoc 
gia Ung phó sir cô thiên tai và TIm kiêm ciru nan  quyêt djnh huy dng nguôn 
lirc và cáo bin pháp rng phó và khäc phic hau qua thiên tai và tim kiêm cru 
nan, phông thu dan sçr trên pham vi thãnh phô Dà Nng trong truàng hqp vcrqt 
qua khá nàng cua dja phucing. 

5. Chi dao  vic th chuc, xây dmig, hun 1uyn, dào tao  lic lung chuyên 
trách, kiêm nhim cong tác phông, chông .thiên tai và tim kiêm cü'u nan,  phông 
thu d sir cüa các s&, ngành, da phrnmg. 

6. Hang nàm, phê duyt k hoach hoat dng, chi du tu' phát trMn, chi sir 
nghip cho cac hoat dng và duy trI hot dng thu&ng xuyên cua Ban CM huy; 
quyêt djnh cap phát trang b phông chông thiên tai, phông thu dan sr, irng phó 
thãm hça, tim kiêm ci'ru nan  cho các s&, ngành, dja phuong; quyêt djnh khen 
thu&ng nhfi'ng tp th, cá nhân có thành tIch trong hoat  dng phông chong then 
tai, tim kiêm cCru nan,  phông thu an sir. 

7. Triu tp và chu tn các cuc h9p djnh k' và dt xu.t cüa Ban Chi huy. 
Chi dao  và to ch(rc tong kêt cong tác phông, chông thiên tai và tim kiêm ciru 
nan, phông thii dânsçr. 

8. Uy quyn cho Phó Trthng ban Thuing trçrc thirc hin các cong vic có 
lien quan trong thai gian v.ng mat; có the 1iy quyên cho mt Phó Tru&ng ban 
hocrnt thành viOn Ban Chi huy kM thây can thiêt dê giái quyêt mt ho.c mt 
so nçi dung ciT the. 

9. Thirc hin các nhim vçi khác do Ban Clii dao  Trung uo'ngv Phông, 
chOng thiên tai, Ban Chi daoPhông thii dan six QuOc gia, Uy ban QuOc gia llng 
phó sr cô thiên tai và Tim kiêm ciru nan  và UBND thành phô phân cOng. - 
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• Diu 8. Quyn hn, trách nhim cüa Phó Trir&ng ban Thithng tri1rc 
1. Giüp Tnthng ban giài quy& cong vic theo phân cOng; sCr dyng quyn 

han cüa Trtthng ban khi giài quyêt các cong vic ditcic phân cong và chju'trách 
nhim trixâe Tnr&ng ban và pháp 1ut ye các quyêt djnh cia mirth. 

Thay m.t Trur&ng ban báo cáo UBND thành ph, Ban CM dao  Trung 
trmig ye Phona,  chong thiên tai, Ban Chi dao  Phông thu dan sir Quôc gia, Uy 
ban Quôc gia llng phó sr cO thiên tai và tim kiêm cüu nun, các B, ngành Trung 
.wng ye hoat dng cüa Ban CM huy và cOng tác phông, chông thiên tai, tim 
kiêm ciru nn, phông thu dan sr trén dja bàn thnh ph& 

Khi giài quy& cong vic duçc phân công, nu có v.n dà lien quan ctn 
lTnh virc do Phó Tru&ng ban khác phi trách thi chü dng phOi hçip vâi Phó 
Trir&ng ban do d giài quyêt. Tnrng hçip có kin khác nhau, vi.xçit qua phm 
vi quyn han  duqc giao thI phâi báo cáo Tru&ng ban xem xét, quyêt djnh. 

2. Diu hành, cM dao,  kMm tra, don dc các thãnh viên Ban CM huy thre 
hin nhim vçi; thanh tra, kiêm tra, don doe các s&, ban, ngành, eq quan, dn vj, 
dla phiicing thc hin nhim vi phOng chông thiên tai, tim kMm ciru nan,  phOng 
thu dan sçr; 

3. Don dc, kim tra vic thxc hin k hoach  dài  h?n,  d'çr an, d an thuc 
1mb vrc phông, chông thiên tai, tim kiêm cüu nan,  phông thu dan sr theo quy 
djnh cüa pháp luat. 

4. Giüp Trung ban ldm tra k hoach, phuong an chun bj lc lixo'ng, 
phumi tin phông, chông thiên tai, phông thU dan sir, tmg phó các thám hoa, 
tIm kiêm cCru nan  cUa các cci quan, dn vj chuyên trách, kiêm nhim thuc các 
s, ngành và dja phuong. 

5. Quy& djnh vic cho phép ho.c không cho phép tau thuyn ra khori khi 
cO bão, áp thâp nhia dcii; cho hçc sinh nghi hçc khi có thiên tai; so tan, di dôi 
dan trong viing nguy hiêm den nai an toàn; 4n hãnh báo dam an toàn các cong 
trInii, h ch(ra nuâc thUy iqi... trên dja bàn. 

6. Giup Tru&ng ban xây dipig h th6ng th chrc, d.0 tu phát trin cho các 
don vj chuyên trách, kiêm nhim lam nhim vii phOng, chông thiên tai và tIm 
kim ci'ru nan,  phOng thu dan sr; cM dao  các s&, ngành, dja phuang xay dçrng ke 
hoach, phuong an, to chüc lre lug, phuong tin, trang thiêt bj 4t tu sn sang 
irng phó vói các thm h9a, tim kiem cru h, ciru nan. 

7. Di vâi nhcthg vk d thuc vchU truxmg ho.c cO tImh nguyen tàc ma 
chua cO vn bàn quy djnh ho.c nhftng van dê nhy cam e gay tác dng den tInh 
hinh kinh té - xâ hi cUa thành phô, hoat  dng cUa Ban Chi huy ho.c vic 1c kt 
thoà thu.n quc tê và nh&ng van dê quan trçng khác thi phài xin kiên Trithng 
ban trixâc khi quyêt djnh. 

8. Giài quyt các vn d cii th nay sinh thuc thm quyn cUa Truàng 
ban khi duc Uy quyên; các van dê lien ngành ma các co quan, don vj khOng 
tMng nhât ducic kien. DOi vâi nhftng van dê mói nay sinh chua duc Ban Chi 
huy quy dinh,  thi chi dao  các co quan, don vj nghiên cUu báo cáo Tru&ng ban dê . 
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Diu 9. Quyn hn, trách nhim ella cácPhó Tnthng ban 

1. Giüp Trithng ban giái quy& mt s cong vic ella Ban Clii huy, si:r 
diing quyên h?n  ella Trithng ban khi giãi quy& các cong vic thuc lTnh virc 
dcrçic phn cong và chju trách nhim tnthc Truâng ban và pháp lu.t ye các quyêt 
djnh ella mmnh. Duçic sCr ding con dâu ella ca quan ncyi cong tác và con dâu ella 
Ban Clii huy dê diu hành hot dng theo linh virc ctuçic phân cong. 

2. Chll dng giài quyt các cong vic duqe phãn công; nu có phát sinh 
nhftng vn de 1&i, quan trçng, nhay cam phâi kjp thii báo cáo Trirâng ban, Phó 
Tru&ng ban thuxng trrc; trong thirc thi nhim vçi, nu có vn dO lien quan den 
linE vic ella Phó Trir&ng ban khác thi trirc tip ph& hçp vâi Phó Trixâng ban do 
dO giâi quyêt. Trurông hçip Co kiên khác nhau, vuçit qua phm vi quyên h?n 
di.rqc giao th1 phái báo cáo Trizâng ban xem xét, quyêt djnh. 

.x 9 Dieu 10. Quyen hn, trach nhiçm cua cac Uy vien 

1. Nhim vçi chung ella các Uy viOn 

a) Các Uy vien chju trách nhim v toàn b cong vic thuc phm vi 
ngành, lTnh virc cong tác và thim vi duçic giao, bao gôm Ca nhftng cong vic 
d phthi cong hoc lly nhim cho cap du&i; thc hin quàn 15' xthà nuâc ye phOng 
chông thiên tai, tim kiêmcfrunn, phOng thu dan sçr thuc linh vi,rc &rçic phên 
c6ng trOn pham vi dja bàn thãnh phô. Trong 'phm vi hüc trách, iThim vi, 
quyênh?n dllamInh quán 15', clii huy các cci quan, dan vj thuc quyOn và thirc 
hin day dll chê dO thông tin, báo cáo theo quy djnE. 

b) Quy& djnh cac v.n d theo thm quyn ho.c trinh Ban Chi huy xem 
xét, quyOt dnh theo thâm quyên cáe van dO liOn quan. Nhtmg vic phát sinh 
vuqt qua thâm quyen, phái kjp thtyi báo cáo Tru&ng ban hoc Phó Tru&ng ban 
Thung tnrc dê clii do giài quyêt; không chuyOn cOng vic thuOc nhim vy, 
thâtn quyên ella s&, ngành inlnh sang s, ngành khác ho.c len Ban Chi huy; 
không giái quyOt cOng vic thuOc nhim V11, thâm quyên ella s&, ngành khác. 

c) ChU dng tham miru vOi Ban CM huy thrc hin chüe näng, nEim vii 
duqc giao; phOi hçxp vâi cáe lly viOn khác dê xll 15' nhttng van dê có lien quan 
den nhthig cOng vic thuOc  chllc nàng, nhim vi ella sà, ngành mInh phçi trách 
và thirc hin nhim vi chung ella Ban Chi huy. 

d) Ban hành, hiO'ng dn và kim tra vic thirc hin quy ch lam vic ella 
Ban Chi huy tron s&, ngành, co quan, don vj minE; phân cOng trách nEim và 
phrn vi giái quyOt cOng vic cho cap phó; lly quyOn cap phO giãi quyêt cOng 
vice cua so, nganh, co quan, don v, mmli ldii yang mtt. 

d) Khi duqc lly nhim là di din Ban Chi huy tham gia giài quy& cong 
vic do s&, ngành, dja phuang yOu eâu thI cáe lly viên duqc lly nhim có trách 
nhiOrn ehuan bi nôi dung Nhftng noi dung quan trong can dani bao chat chê th 
xin y kien Truo'ng ban. Sau kM thçre hiçn xong, phai bao eao day du ni dung da 
tharn gia bàngvàn bàn len Ban Chi huy, dông thôi chju trách nhirn truóc Ban 
Chi huy'vê báo cáo do. 

lyl
pt

-2
7/

05
/2

02
1 

14
:1

7:
32

-ly
lpt

-ly
lpt

-ly
lpt



10 

e) Chi o, theo dôi, huàng dan, kim tra vice  thi hành. chmnh sách, pháp 
1ut; vic thirc hin. chiên 1txçc, quy hoach,  chucmg trInh, kê hoach và các quyêt 
djnh cüa Trur&ng ban ye ngành, lTnh vrc duqc phân cong hoc üy quyên cüa 
Tnr&ng ban. 

g) Tham di,r d.y diX các phiên h9p cüa Ban Clii huy; thào lu.n, bi&i quy& 
ti các phiên h9p Ban Clii huy; tnthng hcip vng mt phài báo cáo vâi Tnr&ng 
ban và cir ngtr?i có trách nhim h9p thay. 

2. Nhim vii riêng cüa các Uy viên thi±ng trirc 

a) Giüp Lnh dao  Ban thirc hin the nbim V11 quy djnh tai  Khoãn 1 Diu 
9 cüa Quy& djnh nay và tham mu'u các 1nh do Ban giái quyêt nhthig cOng viêc 
thuc lThh vrc dizcic phãn cong. 

b) Dugc sir dyng con d.0 cüa co quan nci cong tác và con du cüa Ban 
Chi huy d diu hành ho.t dng theo lTnh vtre ducic phn cong. 

___Chtrng IV 
PHAN CONG TRACH NHIM CONG TAC tNG PIIO THIEN TM, 

TIM KIEM CUIJ NJN, PHONG T111J DAN ST) 

Diu 11. Phó Trir&ng ban là Giám dc S& Nông nghip Va Phát trin 
iiôngthôn. 

1. Thay m.t Trwing ban giái quy& Cong vic kM dixçc üy quyn theo lThh 
v1rc phii trách. 

2. Giüp Tru&ng ban clii do và trire tip phi trách cong tác phông, cMng 
then tai trên dja bàn thành phô. 

3. T chüc kim tra, dOn dc, hung dn các s&, ban, ngành và dja 
phrnng th'rc hin các phuong an, kê hoach phông, chông thiên tai. 

4. Clii dao  cong tác thm djnh. chuyên ngãnh phông, ch6ng thiên tai; dóng 
gop kiên, kMn ngh dôi vói các dir an, dê an, quyhoch và kê hoach  phát triên 
kinh th - xã hi trên dja bàn thành phô ye nhttng van dê có lien quan den phông, 
chng thiên tai. 

5. Clii dao  Van phOng thuông trirc Ban Chi huy và Co quan quán 1 Qu5 
Phông, chông thiên tai thành phô. 

6. Clii dao,  t chirc thçrc hin các bin phá báo v san xu.t khi xay ra 
thiên tai d giàrn nhç thit hai,  nhanh chóng phçtc hôi san xuât. 

7. Chü trI, ph6i hqp vâi B Clii huy Quan sir thành ph6, B Chi huy Bô 
di Biên phOng thành phô, Cong an thành phô, the cci quan có lien quan và các 
dja phirong t chrc lrng phó vâi các thâm h9a: Bo, lu; sat 1 b song, b bin; 
v d.p h chra thüy lci, xà lfl; xâm nhp mn, han  han trên din rng; thám hoa 
cháy rang; djch bnh trên 4t nuôi, cay trOng và thüy san. 

8. Chii trI v lThh virc phông thu dan si trong ngành nông nghip, pMi 
hçip vói các s&, ngành, da phuong thçrc hin dày dü các- bin pháp giàm nhe hu 
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9 A 9 A A 9 9 A F qua thien tal, tham hça; phoi hqp xay dimg ke hooch va chi dao  vice ung pho 
thàm hça, tim kiêm ciru ntn. 

r A 9 A S A A 9 A A • A 9. Phoi hcip voi B Clii huy Quan sir thanh pho, B Chi huy BQ dci Bien 
phông thành phô, Cong an thành phô, St Cong thumig, S Tài nguyen và Môi 
trtr&ng, S& Y t, cáo Co quan, don vj, dja phuong có lien quan to chirc (mg phó 
v6i thãm hça, tIm kiêm cfru n.n khi xày ra dng dat, song than. 

10. Phi hcip v6i B Chi huy B di Biên phOng thành ph, B Clii huy 
Quân sii thành phô, S& Giao thông 4n tâi, So Ngoi vii v. cáo co quan, don vj., 
da phuong cO lien quan to chüc üng phó vOi thãm hça, tIm kim ciru nn khi 
xãy ra tai nn tàu, thuyn tren biên. 

11. Thay mt Tnr&ng ban k3 các vn bàn clii d.o các dja phuong, các 
S A F F A A A S A ngaith, to chuc, ca nhan thrc hicn  nhiçm vii phong, chong thien tal. 

12. Thirc hin các nhim vçi khác &rqc Tnthng ban phán cong. 
fliu 12. Phó Trithng ban là ChI huy trir&ng B ChI huy Quân sir 

thanh pho 

1. Thay m.t Trithng ban giài quy& cong vic khi dixqc üy quyn theo lThh 
vrc phit trách. 

2. Giüp Tnx&ng ban clii dto và trirc tip phi trách cOng tao tIm kMm cüu 
ho, ciru nan trên dat hen va cac tInh huông tham hça, khan cap và phong thu dan 
sir. 

3. Chü tn ph& hçtp vOi B Clii huy B di Biên phOng thành phô, Cong 
an thành phô, các sO, ngành, dja phuong lien quan và cáo lirc lucing cüu h cüa 
cáo B, ngành, Trung ucing, cáo don vj trirc thuc B Tu lnh Quân khu 5 dóng 
quân trên dja bàn to chüc tim kiêm ciru h, cüu nn khi xày ra các tai nn thàm 
ha, khân cap có quy mô iOn, nghiêm trçng trên dja bàn thành phô. 

4. T chirc thrc hin các giái pháp nh.m tüng buOc nâng cao nàng 1irc 
d sr trong ho.t dng ing phó thiên tai. To chrc tp huân, huân luyn cho cáo 
1irc krqng chuyên trách, kiêm nhim trong lTnh we tim kiêm cüu h, cfru n.n và 
phOng thu. dan sir dé tham gia üng phó vOi thiên tai, thàm hça xày ra. 

5. Tham mu'u TruOng ban xây dmg ká hoach,  phuong an diêu dng lirc 
luqng (bO di thuông trrc và Dan quân tir v) thuc quyên, cung trañg thiêt bj 
phôi hcip vOi cáo so', ban, ngàrth thành phô, dja phLrong so tan nguOi va tài san, 
tim kiêm ciru h, ciru nn trên dat lien, cáo tInh huông thãm ha, khân cap và 
phOng thu dan sçr tren dja bàn thành phO. 

6. Chu tn, kim tra, don dc vic trMn khai thrc hin nhim vii phOng thu 
dan sr cua cáo so', ngành, da phuong trên dja bàn thành ph6. 

7. T chüc lçrc iuçing, phuong tin cüa B Chi huy B Chi huy Quân sçr 
thành phô phOi hç'p vOi lirc hicng cüa cáo so', ban, ngãnh, don vj, dja phi.rong so 
tan, rng ciru ngixOi và tài san, khàc phic hau qua k,hi có thiên tai, thãm ha xây 
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8. Chii tn phi hcTp vi các s&, ngàrth, da phurong trng phó vói các thàm 
hça: Dng dat, song than, tràn dâu, v khI hiXy diet ion, hang không dan diing. 

9. Phii trách và chi do b phn phông, chng thiên tai và tim kim ciru 
nan, phOng thu dan s1r cüa B CM huy Quãn sir thành phô; trçrc tiêp clii huy, 
diu hành hoat  dng ccia Di Ciru h, ci'ru nan trên dat lien và các tInh hung 
thãm hça, khân cap. 

10. Thay m.t Trtthng ban k các van ban v cong tác ciu h, ci'ru nan trên 
Mt han và các tInh huông thãm hça, khân cap và phOng thu dan sr. 

11. Thçrc hin các nhim vii khác &rqc Trix&ng ban phãn cong. 
• 9 9 9 A 9 A A. IA Theu 13. Pho Trircng ban la CM huy trtrcing BQ Chi huy BQ dci Bien 

phông thành ph6 

1. Thay m.t Tnr&ng ban giái quy& cOng vic khi duçic iy quyan theo iTnh 
virc phii trách. 

2. Giüp Trtthng ban clii dao  cong tác tim kim cU'u h, ciru nan  trên bian, 
trén song và trirc tiêp phçi trách cOng tao tIm kiêm cru h, ciru nan kM xãy ra sr 
c& tai nn theo phm vi hoat  dng duqc giao tai Diêu 4 cüa Quyet dinh nay; 
trian khai các bin pháp, kê hoach, phucmg an dam bâo an toãn cho ngithi và tàu 
thuyan khai thác thüy san trên biên. 

3. Chü tn, ph& hcp v6i các sO, ngành, dja phuong irng phó vOi các tai nan 
ye nguOi và tàu thuyên trên biên, trén song; Trrc tiê,p chi dao  Càng vi Hang hái 
Dà Nng, B CM buy B di Biên phOng thanh phô và các 1çrc lugng lien quan 
trong cong tác tim kiêm ciru nan  trong vng nuOc cãng biên Dà Nàng. 

4. T ch(rc lçrc li.r'ng, phuong tin cüa B) Ciii huy B di Biên phông 
thành phô phôi hqp vOi 1irc luqng cüa các sO, ban, ngành, don v, dja phixong s 
tan, iing cuu nguOi và tài san, khäc phiic hu qua khi có thiên tai, thàm h9a xày 
ra. 

5. Phi trách và cM dao bO phn phOng, ch6ng thiên tai, tImkMm ciu nan, 
phông thu an sir cüa B CM huy B di Biên phông thành phô; trirc tiêp chi 
huy, diêu hành hoat dng cua Di Ciru hO trên biên, trên song. 

6. Thay mt Tnthng ban k) các van ban va Cong tác tim kim ciru hO, cüu 
nn trén bien, trên sOng theo phm vi hoat  dQng duçic giao. 

7. Thirc hin các nhim vi khác ducic Tru&ng ban phân cong. 

Da 14. Phó Trir&ng ban là Giám dc COng an thành ph6 
1. Thay mt TrurOng ban giâi quy& cong vic khi TnrOng ban di vng theo 

linh vrc phi trách. 

2. Giup TrixOng ban chi dao  cong tao tim kim ciru nan,  c1ru s.p và trire 
tip phii trách cOng tác tim kiêm cüu an khi xày ra sr cO, cháy nO, tai nn, sQp 
d cOng trInh,. .. theo pham vi hoat dng duçrc giao theo quy djnh tai  Diêu 4 cüa 
quyt djnh nay. 
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3. P1w trách va clii dao  b ph.n phông, chóng then tai và tIm kim ciru 
nan cua Cong an thanh pho; trirc tiep chi huy, theu hanh hoat  d9ng cua Dci cuu 
nan, ciru s.p. 

Phi h vi Giám dc Cong ty ThEE MTV Khai thác Thiiy lcii Dà 
Nang thrc hin nhim vi cCru nan,  cfru h tai  các ho chta nuâc thiy li do Cong 
ty TNUEI MTV Khai thác Thüy igi quán l, khai tbác và bâo v. 

4. PMi hçp vâi B Clii huy Quan sir thành ph6, B Chi huy B di Biên 
phông và chinh quyên các dja phumig th1rc hin vic sa tan dn khán cap, tham 
gia cfru h, ciru nn và khàc phiic hau qua do thiên tai gay ra. 

5. T chirc, clii huy lrc hxcmg, phuong tin cüa Cong an thành ph dam 
bào an ninh trt tçr, an toàn xa hi trong khu virc xãy ra thiên tai. 

6. Chü trI, phi hçip vii các sâ, ngành, dja phuang lien quan i'rng phó viii 
thãm hça cháy lan i các khu do thj, khu cong nghip, khu dan Cu; to chirc tim 
kiêrn cfru nn dôi vói thãm ha sp dh cong trInh, nhà cao tang; baa dam an ninh 
chinh trj, trt tir an toàn xã hi trong vng, khu vrc xãy ra thàm hça. 

7. T chirc lirc hxçing, phucing tin cüa Cong an thành ph pMi hqp vOi 
lirc luçing eüa cáe s.ô, ban, ngành, dan v, dja phircing sci tan, ing cCru ngi.thi và 
tài san, khäc phiic hu qua khi có thiên tai, thãm hça xày ra. 

8. Thay m.t Trithng ban k các van bàn v côngtác tImkim cfru nn, 
cüu sp theo pham vi hoat  dng di.rcic giao. 

9. Thirc hin các nhim vi khác dugc Tru&n ban phân cong. 
Diu 15. Uy viên thithng trrc là Phó Giám dc S& Nông nghip và 

Phát trin nông thôn thrçrc phân cong phi trách Iinh vir phông, chng 
thiên tai 

1. Tham miru Phó trtx&ng ban là Giám d& Sâ Nông nghip và Phát trin 
nông thôn thirc hin các nhim vi quy djnh tai  Diêu 11 ciia Quyet djnh nay. 

2. Thu&ng xuyên theo dôi tInh hinh thó'i ti&, din bin cCia thiên tai d 
tham mi.ru kjp th?yi cho 1nh dao  Ban Clii huy, UBND thành phô ban hành các 
van bàn chi dao  các s&, ban, ngành, dja phiwng thc hin các bin pháp üng phó 
vài thiên tai va tIm kiêm cüu nan; huróng dn vic xây d'rng phucrng an, kê 
hoach phông, chông then tai, các van bàn quy dlnh,  chfnh sách pháp lu.t ye 
phông, chông then tai; báo cáo ket thác thit hai  do then tai, dé xuât ho trq 
khäc phi.ic thit hai  do thiên tai. 

3. Thirc hin các nhiêm vi khác dugc Trtx&ng ban phãn cOng. 
Oiu 16. Uy viên thirôiig triyc là Phó Chi huy trir&ng — Tham miru 

trtthng B CM huy Quân sir thành ph 
1. Tham muu Phó trithng ban là Chi huy tru&ng B CM huy Quan sir 

thành phô thirc hin các nhim vi quy dnh tai Dieu 12 cüa Quyet djnh nay. 
2. Thu&ng xuyen theo dôi cOng tác tim kim ciru h, cüu nan  trén dt 1in 

và các tInh huOng thàm ha, khân cap và phông thu dan s1r dé tham m'irukjp thii 
cho länh dao Ban Chi huy, UBND thành phô ban hành các van bàn chi dao các  v 
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s, ban, ngành, dja phung thçrc hincác bin pháp tim kMm ciu nan, phông th 
dan si h'irâng dan vic xây dçmg phuong an, kê hoach tim kiêm cru nan,  phông 
thu dan sr, các van ban quy djn, chIrth sách pháp 1u3t ye tim kiêm cü'u nan, 
phông thii dan sr; b4o  cáo kêt thuc các vçi vic tim kiêm clu nan  thuc lTnh we 
phçt trách, phông thu dan sir và dê xuât UBND thành phô ho trg khàc phiic nu 
co). 

3. Thirc hin các nhim vi khác ducic Trithng ban phãn cong. 

Diu 17. Uy viên thu*ng trirc là Phó Chi huy trithng — Tham muu 
trithng B Chi huy B di Biên phông thành ph 

1. Tham mini Phó tri.thng ban là Chi huy trur&ng BChi huy B) di Biên 
phông thành phô thirc hin các nhim vi.i quy djnh tai  Diêu 13 cüa Quyêt ctjnh 
nay. 

2. Thung xuyên theo dôi cong tác tim kim ciru h, elm nn trên song, 
trên biên dê tham muu kp thyi cho lânh dao  Ban Chi huy, UBND thành phô ban 
hành các van ban chi dao các s&, ban, ngành, da phrnmg thc hin các bin 
pháp tim kiêm elm nan; huóng dan vic xây dçrng phuang an, kê hoach tim kiêm 
elm nan,  các van ban quy d:jnh, chmnh sách pháp lu.t ye tim kiêm elm nan;  báo 
cáo kêt thüc các vi vic tIm kiêm elm nan  thue lTnh vrc phii trách và d xuât 
UBND thành ph6 h trçi khàc phiic (neu co). 

The hin các nm iád báñhâh ông. 

Diu 18. Uy viên thirb'ng true là Phó Giám dc Cong an thành ph 

1. Tham mini Phó tru&ng ban là Giám déc Cong an thành ph6 thçrc hin 
cáe nhim vi1 quy djnh tai  iêu 14 cüa Quyêt djnh nay. 

2. Thuäng xuyên theo dôi Cong tác tim kim clru nan,  elm sp d tham 
muu kip thai cho lânh dao Ban Chi huy, UBND thành phô ban hành eác van ban 
chi dao  các s&, ban, ngành, dja phuGng thçrc hin các bin pháp tim kiêm elm 
nan; hu&ng dan vic xây dirn phuong an, kê hoach  thu kiêm elm nan,  các van 
b quy dinh, chInh sách pháp lust ye tIm kiêm elm nan;  báo cáo kêt thuc các vu 
vic tim kiêm cfru nan  thue lTnh vrc ph1t trách và dê xuât UBND thành pM M 
trci khac phie (nêu co). 

3. Thre hin các nhim vi khác duçic Tru&ng ban phân cong. 
• A • A • • A - s 

Dieu 19. Uy vien la Thu diçn Lanh do Van phong IJBND thanh pho 

1. Giüp Tru&ng Ban trçrc tip chi dao,  don dc các s, ban, ngành, dja 
phucing thrc hin các nhim vii ducc phân cong. To chlre cáe cuc hçp cüa Ban 
Chi huy do Tnthng Ban, Phó Trtthng ban thu?ing trirc chli trI và thông báo 
kiOn kêt lun cüa ng'tthi chIt trI sau môi cuc hçp. GiItp Tru&ng Ban, Phó 
Truing ban thung trçrc thrn djnh các van ban lien quan den cong tao phông, 
chông thiên tai, tim kiêm elm nan,  phông thIt dan sir trên da bàn. 

2. Tham gia 'kin vói cáo s&, ngành, UBND cáe qi4n,  huyn d xIt l 
các van dê thuc thâm quyên cIta Co quan do lien quan den lThh vrc phOng 
cMng thiên tai, tim kiêm elm nan  và phOng thu dan s\r. 
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3. Thrc hin các nhim vi khác do Tru&ng ban phân cong. 

Diu 20. Uy viên là Di din Lãnh do S& Cong Thircrng 

1. ChiX trI v linh vrc phông, chóng thiên tai, tim kim ciru nan,  phông 
thii dan sir ngành Cong thuong. 

2. Chi dao  chun bj các mt hang thit yu cung img cho nhân dan, chü 
trçng các ving thung xuyen bj thiên tai, thàm hça và khi có chiên tranh; phôi 
hqp vâi chInh quyên cap qun, huyn, xâ, phu?ing thirc hin tot vic dx phông 
tai chô. 

9 r - A 9 9 A 

3. Quan ly ch.t che vlçc san xuat, khai thac khoang san, hoa chat dcc hal, 
4t 1iu no cong nghip; bào dam an toàn luâi din cao the, ha the; 

4. Chi'i tn, ph& hqp vâi các s&, ngành, dja phuong có lien quan irng phó 
vói các thâm hça: 4t 1iu no Cong nghip, phát ton hóa chat dc môi trtthng, v 
dp ho ch(ra, xà lii thñy din... 

5. T chirc hxc hrçmg cña SO Cong thixmg ph& hgp vâi S& Khoa hc và 
Cong ngh, Si Y tê, B Chi huy Quân sr thãnh phô, Cong an thành phô và các 
cci quan, dan vj, dja phuong có lien quan to chc i.'mg phó thOrn hça rô ni birc xa 

hat nhOn. 

6. Thrc hin các nhim vi khác do Truâng ban phân cong. 
. A A • A - 0 A A 9 • 

Dieu 21. Uy vien la Oi diçn lanh do So' Giao thong vn tai 

1. hü trI v linh vrc phông, chng thiên tai, tim kim cüu nan,  phông th 
dOn sr ngành Giao thông V.n tái. 

2. T chirc lirc luçing, phuong tin, 4t ch.t c'cru h giao thOng, dam báo 
an toOn giao thông, tham gia cüu h, cru nan. 

3. CM dao,  huâng dk các dja phuo'ng th chc cac di 4n tài so tOn nhân 
dOn, phixong tin den kim vçrc an toàn, tiêp tê hu can, chuyên thuong khi có 
thiên tai, thàm hpa xày ra. 

4. Chü trI, ph& hqp vói các s&, ngOnh, dja phuong có lien quan üng phó 
các thãm hça duing b, dithng s.t và duing thüy ni da. 

P 9 P. P. 9 A 9 - A A 9 5. Phoi hçip vo'i Sci Y te, Bo Chi huy Quan sir thanh pho, Cong an thanh 
phô và các cci quan, don vj, dja phuorng có lien quan to ch(rc ciru h, c(ru nn tai 
nmn giao thông duing b, dung s&t, duàng thuS', dung ham d..c bit nghiêm 
tr9ng. 

6. Phéd hqp vâi B Chi huy Quân sir thànhph6, B Chi huy B di Biên 
phông thOnh phO, Cong an thOnh phô, các cci quan, don vI, dja phucing có lien 
quan (mg phó thãm ha, tim kim cüu nan  tai  nan  may bay xày ra trên dja bàn 
thOnh phô. 

7. PMi hçip vOi B Chi huy B di Biên phông thOnh ph6, B Chi buy 
Quân sr thOnh phO, Cong an thành phô, S& NOng nghip và Phát triên Nông 
thôn, S& Ngoi vgi và các cci quan, don vj, da phucing có lien quan to ch(rc ing 
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phó thàm hça, tIm kim c1ru nn trong tinh huéng tai nan  tàu, thuyn trên song, 
biên. 

8. Thçrc hin các nhim viii khác do Tnthng ban phân Cong. 

Diu 22. Uy viên là Dii din Inh do S& Xãy dirng 
1. Chii trI v lTnh virc phông, chng thiên tai, tim kim ciru nun, phông thu 

clan s1r ngânh Xây dirng. Tham muu quãn 1 thirc hin quy hoach  xay d't.rng khu 
do thj, diem dan cu nOng thôn, cong trmnh h. tang k5 thut và quy hoach san xut 
thIch ing vol dc diem then tai, thàm h9a trên dja bàn bâo dam phát trin ben 
vng. 

2. Clii dao, htthng dn các c quan, don vj, nguYi dan k5' thuat  chng 
chông và các bin pháp chu.n bj phông, chong d& vOl CC Cong trInh xây dirng 
khi có thiên tai xáy ra. 

3. Clii dao  các doanh nghip thuc cjuyn ph6i hçp vOi các dja phucmg 
trén dja bàn d(rng chân to chtrc các di, chuân bj hrc lixqng, 4t tix, phumg tin, 
thit bj sn sang tham gia frng phó thiên tai, tim kiêm ctru nan. 

4. Chü tn, phi hqp vOl các sO, ngành, dja phuong lien quan ing phó 
thãm hça s.p do cong trinh, nhà cao thng. 

5. Clii dao  phi hcxp vOl các sO, ban, ngành và dja phi.rcing t6 chrc cac c1i, 
chuân bj lirc .ltrçing, 4t ti.r, phixang tin, .thiêt bj sn sang tham gia irng phó thàm 
h9a. 

6. Thirc hin các nhim vii khác do TriiOng ban phân cong. 
A A A - 9 A Dieu 23. Uy vien la Di diçn Lanh do S Y te 

1. Chü trI v lTnh virc phông, ch6ng thiên tai, tIm ldm cCru nn, phông thu 
dan sir ngành Y tê. 

2. Clii dao,  htr&ng dk các cci sO y t& bnh vin, trung tam kim soát bnh' 
t.t chuân bj lrc luqng, phuo'ng tin y té, thuôc men sn sang c dng cap c&u, 
4n chuyên, diêu trj nguOi bj nan;  phOi hçip các lrc luçing quan dan y trên da 
bàn. 

3. Chju trách nhim t chOc, clii dao lrc hxçmg y t chun bj các diu 
kin, phuong tin y te,d trtt thuôc d cap cOu nan  nhan, cha bnh; phông, 
chông bnh djch trurOc, trong và sau khi djch bnh xày ra. 

4. Tip nhn và th ch(rc thçrc hin cOng tác ci'ru trçi y th kjp thôi, bào dam 
theo ding quy djnh cua Nhà nuOc. 

5. Chu tn, phi hçp vOl các sO, ngành, dja phucng lien quan Ong phó 
tham h9a sinh hçc, djch bnii. 

6. Chu tn, phi hcTp vOl SO Giao thông 4n tài, Cong an thàn.h ph và cac 
Co quan, don vj, dja phuong có lien quantO chOc c.p cüu, dieu trj các n.n nhãn 
tai ntn giao thông dung b, duOng sat, thrOng sOng, thrOng biên dc bit - 
nghiêm trçng. 
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7. Phi hçp vâi Bô CM huy Quân si thành ph, B CM huy B di Biên 
phông thãnh phô, Cong an thành phô, Si Nông nghip và Phát triên nông thôn, 
S& Cong thrrong, Si Tai nguyen và Môi trithng và các ca quan, dan vj, dja 
phrnmg có lien quan to chic irng phó thãm hça, tIm kim c'Cru nn khi xày ra 
dng dat, song thin, sp do nhà cao thng, tai nan tai 

các khu vçrc khai thác 
khoáng san... 

8. Phi hçTp vâi S& Tài nguyen và Môi tnr&ng, S Cong Thuang, B CM 
huy Quân sir thãnh phô, B CM huy B di Biên phông thành phô và các cor 
quan, dan v, dja phuang có lien quan irng phó, xr 1" sr cô rO ri, tan phát hoá 
chat dc hai. 

9. Phéd hçip vOi Sx Khoa hçc và Cong ngh, B Chi huy Quãn s1r thãnh 
phô, Cong an thành phô, B Chi huy B di Biên phOng thành phô, Sâ Cong 
thrrang và các ca quan, dan v, dja phucing có lien quan to chirc ing phó sçr cô 
rO ri birc xa hat nhãn. 

10. Thirc hin các nhim vii khác do Trir&ng ban phân cong. 
A A A - 9 ' A A' Dieu 24. Uy vien la Di diçn lanh do So' Tai nguyen va Moi trtro'ng 

1. Chi'i tn v lTnh virc phOng, chng thiên tai, tim kMm ciru nn, phOng thu 
dan sir ngành Tài nguyen và Môi tnthng. Chju trách nhim tham mu'u UBND 
thành phô clii dao,  dông thii phôi hçip v&i các da phuo'ng, Ca cjuan lien quan 
darn bào v inh môi tnrông trong và saukhi thiên tai; thám hça, chiên tranh xày 
ra. 

2. C.p nh.t kjch ban bin di khi hu và nuóc bi&i dãng; tnmnh UBND 
thành phô ké hoach, chucing trinh dê irng phó theo quy djnh hin hành. 

3. Tuyên truyn, ph bin kin thirc, ldnh nghirn và pháp 1u.t v bin di 
khI h.u, nuâc biên dang cho các so', nganh, dja phuong và nhân dan. 

4. Chü tn, ph& hçp vói các so', ngãnh, don vj, dja phucing có lien quan 
1mg phó thám hça môi tnro'ng. 

5. ChIt tn, ph& hqp vâi các ca quan lien quan tnin khai thirc hin k 
hoach 1mg phó sir Co tràn dâu thành phô Dà Näng sau khi ducic ca quan có thâm 
quyén phê duyt. 

6. Ph6i hçip vol B Chi huy Quân sr thành ph6, B Chi huy B di Biên 
phOng thành phô, Cong an thành ph, So' COng Thuang, So' Y te các Co quan, 
don v, dja phuong có lien quan to chlre 1mg phó thãmhça, tim kiêm elm nn 
khi xãy ra dng dat, sOng than, sp do nhà cao tang, ham 10 khai thác khoáng 
san. 

7. Phi hcrp vOi So' Khoa h9c va COng ngh, So' COng Thuang, So' Y t 
B CM huy Quân s1r thành ph, B CM huy B diBiên phOng thành phô, COng 
an thanh pho va cac ca quan, dan v, da phuang co lien quan ixng pho, xix ly sir 
cô rO ni, tan phát hoá chat dc hai. 

8. Thirc hin các nhim vii khác do TruOng ban phân cong. 
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17iu 25. C.Jy viên là Dai din lãnh do S& Vn hóa - Th thao 
1. Chii trI v lTnh virc phông, ch6ng thiên tai, tim kim cifru non, phông thu 

dan s1r ngành Van hóa và The thao. Chii trI, phôi hgp v&i cáe s&, ngàn.h, dja 
phuong lien quan Crng phó thàm hça trong các lê hi, sir kin van hóa, th thao 
ion. 

2. Thirc hin cáo nhim vçi khác do Trmg ban phân cong. 
. A • A ' • A - 0 [hell 26. Uy vien Ia Du diçn lanh do S Du lch 

1. Ch trI v linh c phông, chéng thiên tai, tIm kim ciru nn, phông thii 
dan sr ngành ngành Du ljch. Chii trI, phOi hcp vói các s&, ngành, da phuang 
lien quan üng phó thãm h9a trong các sir kin du ljch. 

2. Thirc hin các nhim V1 khác do Trithng ban phân cong. 
• Diu 27. Uy viên là Di din lãnh do S& Ngoi vi 
• 1. Chi tn, ph& hqp B Chi huy Quan s thành ph, J3 Chi huy B di 

Biên phông thành phô, Côn an thành phô và cáo Ca quan lien quan báo cáo Cc 
Lnh s1r, B Ngoi giao phôi hçip dê nghj cáo cci quan chirc nng nuâc ngOài h 
trçi tim kiêm ciru nan, ciru h trong tnthng hçrp ngi.thi, phrnmg tin cüa Dà Nng 
bj nun; dâu môi phôi hcip v&i Cic Lânh sir, B Ngoi giao và CC ca quan lien 
quan thc hin các bin pháp bào.h cong dan và xr l cáo van de phát sinh k.hi 
dua nguM và phucng tin cua Ba Nàng ye nuO'c. 

2. Ph6i hqp, huàng dn Crng phó thiên tai, tim kim cifru nn, cüu h ngi.räi 
và phucmg tin nuâc ngoài g.p thám hça trên dja bàn thành phô Ba Nng. 

3. Thirc hin cáo nhim VJ.1 khác do Truóng ban phãn cong. 

Biu 28. Uy viên là Bii din lãnh a3o S& Thông tin và Truyn thông 
1. Chu fri v linh virc phông, chng thiên tai, tim kim con nn, phOng thu 

dan sir ngnh ngành Thông tin và Truyên thông. 

2. Chi do các Trung tam thông tin, mng x hi trén dja bàn thành ph 
img phó thien tai, thãm. hça, tim kiêm cüu nan; thông nhât quy djnh cáo tan so 

rng phó thiên tai, thâm hça, tim kiêm ciu n.n; phôi hqp xáy dçmg mng thông 
tin lien lc thông báo gifta các dài quan sat, tram quan sat vâi ca quan thixing 
trirc phông chOng thiên tai, tim kiêm ciru nn, phèng thu dan sr cáo cap. 

3. Chi dao  cáo co quan, don vj trçrc thuc, các doanh nghip Bun chInh, 
Vin thông huy dng 1irc lung, phixang tin cua ngành tham gia báo dam thông 
tin lien l.c phic vçi irng phó thiên tai, thàm h9a, tIm kiêm elm nn thông suOt 
trong m9i tinh huOng. 

4. Chi d?.o  cáo co quan thông tin, truyn thông thành ph và da phuong 
tang cixthig cOng tao thông tin tuyên truyên, thông báo ehInh xác, kjp thai cáo tin 
dir báo, cánh báo ye thiên tai, thàm h9a; cáo chü truong, mnh lênh, chi th ye 
vic phOng chông, khàc phiio thiên tai, thám h9a, tim idém clru nn và tuyên 
truyên, phô biên cáo kinh nghim, các diên hInh trong cong tao 1mg phó thiên 
tai, thám h9a, tim kiêm clru ntn. 
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5. Thcrc hin các nhim vi khác do Trithng ban phán Cong. 

Diu 29. Uyvien là Dai diên lãnh do S& TM chInh 

1. Chi trl v linh vrc phông, chng thiên tai, tim kim clru nan,  phông th 
dan sr ngành Tài cMnh. 

2. Tng hqp tham mini vic b tn ngãn sách Nhànuâc trên dja ban d chi 
cho nhim Vi phông, chông thiên tai va tim kiêm cu nn, nhim  vii phông thu 
dn s1r theo quy ctjnh hin hãnh c1ia Pháp 1u.t. 

3. Hithng dan các C quan thuông trirc, Van phông Thixng trirc Ban Chi 
huy và các s&, ngành 1p d'r toán, sir dung, thanh quyêt toán kinh phi theo quy 
djnh cüa Pháp 1ut. 

4. Thçrc hin các nhim vii khác do Tnxrng ban phân cong. 
X A • A - Dieu 30. Uy vien Ia Dti diçn lanh do So Ke hoich va Dau tin 

1. Tham muii 1ng ghép ni dung phàn, ch6ng thiên tai, thim vçi phông 
th d.n s1r vào quy hoach,  kê hoach phát tniên kinh tê - xâ hi cüa thành phô. 
Tham muu can dôi nguôn von dâu tu pbát triên trong dir tQán ngân sách thành 
phô hang nthn dê bô tn cho các s&, ngành, dja phixcxng dam báo thirc hin các dir 
an dâu hr phát tniên thuc lTnh virc phông, chông thiên tai, tim kiêm c1runan, 
phàng thu dan sir dâ dirge cap có thám quyên phé duyt trong ké hoach  dâu tix 
cong trung han. 

2. Hithng dn các dun vi., dja phuang long ghép ni dung phông, chng 
thiên tai, tIm kiêm ciru nan,  phông thu dn sir vào quy hoach,  kê  hoach  phát triên 
kinh tê - xã hi ciiia ngành, dja phuang. 

3. Tng hqp, báo cáo c.p Co thm quyn quyt djnh b sung v6n du hr 
cong cho các d'çr an dt xuât ing phó, khAc phçc hu qua thiên tai, thám hça theo 
de ngh cüa các s&, ngành, dja phi.rcxng. 

4. Thrc hin các nhim vii khác do TrLthng ban phân cOng. 

Diu 31. Uy viên là Oai diên lãnh do S& Giáo diic và Dào to 
1. Tham mi.ru 1p quy hoach  và xay dirng các tnrOng hçc, ccx s&giáo diic, 

dao tao  kêt hqp vâi giáo dçic phOng cMng thiên tai, thãm hça phü hqp vói dc 
diem thiên tai, thãm hça tmg vllng, dja phuccng de dam bâo an toàn cho ngithi 
va cong trInh. Chi dao  các ccx sO' dao tao  dira ni dung phOng thu d sir vào 
chixcxng trInh dào tao  phu hqp vol các dôi tuqng bào dam cho ngi.thi h9c cO kiên 
thirc, k5 nang ye tránh tth 1mg phó tham hça, tim kiêm clru nan. 

2. Tham muu và t chlrc thirc hin cac bin pháp báo dam an toàn cho 
giáo viên, h9c sinh khi thiên tai, thãrn hça, ehiên tranh xáy ra. 

3. Thirc hin các nhim vii khác do ThrOng ban phân cong. 

Diu 32. Uy viên là Dii din lãnh dao SO' Lao dng - Thu'o'ng binh và 
Xã hi 

1. Chu tn, phi hcip vOi các sO', ngãnh lien quan và dja phirung thçrc hin 
chInh sách h trg cho nguO'i tham gia 1mg phó thiên tai, thãm hça, tim kiêm elm tV 
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h, elm nn khi b tai nan; b thucing hoc tr trân, hy sinh theo quy djnJ. 

2. Phi hcip t chltc tip nhn và thc hin elm trçi kjp thii cho ngithi dan 
bj ãnh hithng do thiên tai; cn dr vào tInh hlnh thit hai  ye nha a, thiêu dói, h 
trq ngixôi bj, thuo'ng nng và h có nguài chêt, mat tIch do thiên tai tham muu 
Ban Chi huy, UBND thành phô sIr dçing nguôn kinh phi hcip 1 dê elm trn kip 
thai; truô'ng hqp thiêu nguôn lirc thI tham mu'u UBND thànji ph6 báo cáo Thu 
ttthng Chfnh phñ và các B, ngành Trung ucng dê ng h trq d sam n dinh 
ctai sng nhân dan yang bj thiên tai, thám hça. 

3. Thrc hin các nhim vi khác do Tnr&ng ban phân cong. 

1FMu 33. Uy viên là Di din lãnh do Dài Phát thanh Va Truyn hInh 

1. Chi d.o các dan vj, cá nhân trirc thuc tang cuang cong tác thông tin, 
tuyên truyn, thông báo chinh xác, kjp thai các tin dçr báo, canh báo ye thiên tai, 
thàm h9a và cong tác phông chông thiên tai, tim kiêm elm n.n, 1mg phó thám 
hça trên dja bàn trên song phát than.h và truyên hinh. 

2. Thire hin các nhim v11 khác do Tru&ng ban phân cong. 

Diu 34. Uy viên là Dii din lành do Dài KhI ttrqng Thu5 van khu 
virc Trung Trung B 

1. Thre hin dr báo, cãnh báo, cung cp kjp thai, chInh xác thông tin lien 
quan d&i kM tuqng, thur van, hài vn cho Ban Chi huy, UBND thành ph& cac 
thành viên Ban CM huy, Dài Phát thanh - Truyên hIith Dà Náng, Trung tam 
Truyn hInh Vit Nam tai  Dà Nng, Báo Dà Nng, S Thông tin và Truyn 
thông, UBND cáe qun, huyn và các d:an v lien quan khác theo quy djnh. 

2. Thiic hin các nhim vii kháe do Trur&ng Ban giao. 

Diu 35. Uy vien là Dii din lãnh do Cãng viii Hang hãi Ba Nng 

1. Chu trách nhim quán 1 nhà nu&c van toàn hang hái và phông ngxa 
o nhim môi truang trong yang nuac cãng bien và vüng biên thuOc dja pha.n 
thành phé Dà Nng. Cn dr tiith hInh thirc tê diên biên bâo lU, song gió, trong 
tái cüa tàu thuyn dê hirâng dn, diêu dng tàu thuyên neo d.0 báo dam an toàn. 
Chñ trI th chlre tim kiêm nguai b nn trong yang nuóc cáng biên. 

2. Thire hin cáë nhim vii khác do Tru&ng Ban giao. 

Biu 36. Uy viên là Bii din lãnh do Cong ty TNFIJi MTV Bin lic 
Ba Nng 

1. Trxc tip chi dao,  1mg phó thiên tai, thám hça trong lTrih vçrc phçi trách. 
Chjn trách nhim dam bào an toàn ye luói din trên dja bàn thành phô. 

2; Thrc hin các nhim vi khác do Tnrng Ban giao. 

Biu 37. Uy viên là Oii din länh do COng ty TNHH MTV Khai thác 
cong trInh thily lqi 

1. Xây drng phuong an, chIr dng 1mg phó và th chlre thc hin các biên 
pháp phông, chng thiên tai, thâm h9a nhàm dam bào an toàn ho chIra và ng 
ha du các M chlra thuy 1i do Cong ty quàn i. 
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2. Xây dirng phizong an, sir d11ng nguôn 1c ti don vj d chi trI, phi hcip 
vol Cong an thành phô và các l?c  hxqng thirc.hin cOng tác cicu h, ciru nan  0 
khu virc các ho chüa nuOc do Cong ty quãn l, khai thác và bào v theo quy 
djnh. 

3. Thirc hin các nhim vi khác do TruOng Ban giao. 

Diu 38. Uy viên là Chi ciIc trir&ng Chi clic Thu5 lçri 

1. Phii trách Vn phông thixô'ng trirc Ban Chi huy, giüp TruOng ban giài 
quy& các cong vic thuOng xuyên, dt xuât theo kiOn clii dao  cüa Trtx&ng ban 
va chju trách nhim trirOc Trix&ng ban và pháp lut ye toàn b hoat dng c11a 
Van phông thuOng trçrc Ban CM huy. 

2. Phân cong nhim vi cho các Phó Chárth vn phông và cong chüc, viên 
chirc cüa Clii ciic Thug lqi thành ph6 d thc hin nhim vçi c11a Vn phông 
thuOng trrc. 

3. T chirc trirc ban 24/24 tai  Van phông thtthng trçrc d tip nhn thông 
tin, chuãn bj ni dung, báo cáo tai  cac cuc hQp djnh kr và dt xuât cüa Ban Clii 
huy. 

4. Thra lnh TrirOng ban k ban hãnh mt s vn bàn nhu: thông báo 
kiên clii dto cüa Trtr&ng ban ye các ni dung lien quan den cong tác phông, 
chông thiên tai, giây mn hop, cac van ban dê nghi cac so, nganh, quãn, huyên 
trien khai các hoat dông irng phó voi thiên tai theo clii dao cüa lãnh dao Ban Clii 
huy; bao cao ye cong tac phong, chong thien tal; bao cao nhanlitmh hmh thien 
tai và tMt hai... 

5. Trinh cp có thm quyn phê duyt và th chi.'rc thxc hin k hoach  mua 
sam tài sn, thiêt bj, phuong tin, sira chEta Co sO ha tang cho Van phàng thtrOng 
trirc Ban CM huy theo quy djnh. 

6. Thirc hin nhim vi phát ngôn chinh thüc và cung cp thông tin cho 
báo cM, thông tin và truyên thông cCta Ban Chi huy. 

7. Thirc hin các nhim vi khác do TrixOng Ban giao. 
..,s Dieu 39. Cac Uy vien khac 

1. Thrc hin các nhim vi theo 111th vrc ducic phãn cong phi trách và 
kiêm tra don dôc các hoat  dng phông chOng thiên tai, phàng thu dan sr, ing 
phó thàm h9a, tim kiêm cthi nan  thuc c quan, don vj minh dam nhim. 

2. D nghj lãnh dao  1:Jy ban M.t trn T quc Vit Nam thãnh ph& Hi 
Ch't thp do thành phô, Hi lien hip Phi nü thành phô, Don thanh niên Cong 
san Ho CM Minh thành phô theo chüc nng, nhim vii tham gia chi dao,  to chüc 
thçrc hin cOng tác phOng, chOng thiên tai, tim kim cru nn và phOng th dan sr 
trên dja bàn; to chirc tp huân, tuyên truyên cho can b, nhân viên phOng tránh 
giàm nhç thiên tai, thàm hça; 4n dng cru trçi, to chrc thi,rc hin phân phôi 
hang hóa ciru trçi dê khäc phic hu qua do thiên tai, thãrnh9a gay ra. r 

3. Thirc hin các nhim vi.i khác do TnrOng Ban giao. 
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Diu 40. Phân cong k các van ban v cong tác phông, chng thiên tai, 
tim kim thu nn và phông thu dan sr. 

1. Cn cü theo các tinh hung, din bin thiên tai và tIm kim ciru nan, 
Trithng ban Ban CM huy phân cong hoc ñy quyn các Phó Truàng ban, các Uy 
viên thtthng trtrc, Lnh dao  Vn phông thu&ng trçrc Ban Clii huy k ban hành 
các vn bàn ye cong tác phông, chông thiên tai và tim kiêm cfru nan  và phông 
thu dan sr (Chi tiêt theo Ph lyc dInh kern). 

2. Các Cci quan thuàng trirc Tim kim ci'ru nn thuc linh vçic chuyên 
ngành s1r dting con dâu cüa B CM huy Quán sir thành ph, B Chi huy B di 
Biên phông thành phô và Cong an thành phô dê thirc hin nhim vii. 

3. Các Phó Tmng ban và Uy viên thuing trrc di.rçic sir diing con d.0 cüa 
Ban Clii huy và sir dçing con dâu c1ia ci quan ncyi cong tác d diêu hành hoat 
dng theo linh vrc dircc phân cong. 

A. Trtthng hçip xây ra tIm kim ciru nan,  phông thu dan s1r phài sir dyng 
con du cua Ban Chi huy dê thirc hin nhim vy thI cáo co quan thuông trirc tim 
kMm thu nan,  phông thu dan s1r chCi dng tham muu vn bàn, trInh cáo Phó 
Tnrâng ban và (Jy viên thr&ng trçrc phy trách linh virc tIm ldêm thu nan k, 
chju trách nhim ye ni dung ciia van bàn và gui Van phông thu&ng trtzc Ban 
CM huy ban hành vn bàn theo quy djnh. 

ChirongV 
NGUYEN TAC, CuE IX) LAM VIC, PHOI H(P 

VAMOI QUAN HI  CONG TAC 

Diu 41. Co ch ph61 hçp giiia các thành viên Ban Chi huy 
1. Khi có nhiu thành viên Ban CM huy cüng tham gia üiig phó tInh 

hu&ig thiên tai, tim kiêm cl'ru nan, phông thu dan sir trên cmg mt dja bàn, 
Tnthng ban hoc ngiz&i duçic Tnrrng ban uy quyên là nguYi cM huy trng phó. 

2. Các thành viên Ban Chi huy có trách nhim thông tin, ph6i hcip và h 
tro ln nhau khi thuc hin nhiêm vçi. 

• A '. •A Theu 42. Che dç lam vice cua Ban Chi huy 

1. Ban Chi huy 01 nàm hçp thir&ng k3T 02 ln (01 1n v ni dung phông, 
chng thiên tai, tIm kiêm thu nan;  01 lan ye ni dung phông thu dan six). Trong 
các trtthng hqp khân cap có the h9p bat thisng do Trung ban quyêt djnh triu 
t.p. 

2. Chtxcmg trInh, ni dung và tài lieu phyc vy cho ni dung phOng, ch6ng 
thiên tai, tIm kiêm thu nan  do VAn phông thixtmg trçrc Ban CM huy chuân bj. B 
Chi huy Quân s1r thành ph6, B Chi huy B di Biên phông thành ph6, Cong an 
thành ph6 và Ban Clii huy Phông, chong then tai, TIm kiêm thu nan,  phông thu 
dan sr các ngành, dja phuong Co nhim vy báo cáo tInh hinh triên khai ung phó 
và k& qua ye VAn phOng thu&ng tlVc  Ban Chi huy dê tong hqp, báo cáo cho ,y' 
lnh dao  Ban Chi huy, UBND thành phô chi dao. 
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3. Chucing trInh, ni dung và tài lieu phiic viii cho nOi  dung phông thii dan 

sr do BChi huy Quãn sr thành phô chuân b. B Clii huy B di Biên phông 
thành phô, Cong an thành phô và Ban Chi huy Phông, chông thiên tai, Tim kiêm 
cüu n?n, phông thu dan sir cáo ngành, dja phuang có nhim vii báo cáo tInh hmnh 
thLrc hin và kêt qua ye B Chihuy Quân sçr thành phô dê tong hçip, báo cáo cho 
lnh ctao Ban Clii huy, UBND thành ph6 chi dao. 

4. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn trin khai, kim tra, don d6c 
va giãi quyêt các cong vic lien quan den lTnh vrc phông, chong thiên tai; B 
Clii huy Quãn sir thànhphô, B Clii huy B di Biên phông thành phô, Cong an 
thành phô triên khai, kiêm tra, dOn doc và giài quyêt các cong vic lien quan den 
linh vrc tim kiêm cthi nan,  phàng thu dan sir theo nhim vçi d duc phân cong 
và báo cáo lãnh dao  Ban Chi huy chi dto. 

5. KM xãy ra cáo vii vic tim kim c(m h, ciru nn, phông th'Ci dan sr trén 
da bàn thãnh phô, B CM huy Quân sir thành phô, B Clii huy B di Biên 
phàng thành phô, Cong an thành phô ch\ trI và tric tiêp xir l viii vic, dông thii 
báo cáo kêt qua ye UBNID thanh phO và Ban Chi huy. 

A Dieu 43. Che d9 tric ban 

1. Cáo thành viên Ban CM huy trçre ban và trin khai cong tác trtrc ban 
24/24 gi? tai  dan v mmnh khi co thiên tai. Lnh dao Ca quan, Vn phOng thithng 
tryc và cáo thành viên Ban Clii huy trçrc tiêp kiêm tra hin trixàng noi xáy ra 
then tai, tai nan  d chi dao,  diêu hành, diêu phôi cáo hoat dng khãc phic h.0 
qua, tim kiêm ciru nan,  phông thu dan sr theo quy djnh. 

2. Vn phàng thung trçrc Ban Chi huy và B CM huy Quân sir thnh ph& 
B CM huy B di Biên phông thành phô, Cong an thnh phô tO chirc trc ban 
24/24 gRi Ca näm (kê Ca ngày nghi, ngày lé); cáo Ca quan phông, chông thiên tai 
và tIm kiêm ciru nan  cáo cap, ngnh phái to chüc trirc ban 24/24 gi& trong thai 
gian xáy ra thiên tai (tt'r khi có dr báo xuât hin thiên tai den khi khàc phic xong 
h.0 qua do thiên tai gay ra) và trVc  theo quy dnh cua dan vj. 

3. Khi xáy ra thien tai, cáo ca quan, don vj, dja phixang phái kjp thai báo 
cáo ye Vn,phông thung trirc Ban Clii huy tnróc 06 gii Va 15 gi& hng ngày 
hoac dçt xuat khi 00 yeu cau cua UBND thanh pho de tong hqp, bao cao. 

Diu 44. Kinh phi hot dng 

1. Ban CM huy, các Co quan TIm kim cfru nn thuc lTnh vçrc chuyên 
ngành, phOng thu dan sy (B Chi huy Quân sir thành phô, B Clii huy B diu 
Biên phông thành phO, Cong an thành phO) và Van phOng thtxing trçrc Ban Chi 
huy ducic cap kinh phi tir nguôn nân sách thành phO và cáo. nguOn kinh phi 
khác theo quy djnh cua pháp 1u.t dê dam bào cho cáo hoat  dng thtthng xuyen 
theo dir toán duçic duyt hng näm. 

2. Kinh phi hoat dng thi.thng xuyên cua Ban Clii huy và Van phOng 
thu&ng tnrc Ban Chi huy gôm: 
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a) V.t tu, van phông phm, nhiên 1iu, thông tin, lien 1c và cáo djch vu 
cong cong khác. - 

b) Thuê, mua sam, sira chfta tài san, Ca s& 4t chit, trang thi& bj, phiicmg 
tin thMt yêu và chuyên ding phçc vi cong tác üng phó, chi clao, dieu hành, 
giám sat, kim tra hin tru?mg cüa Ban CM huy 

c) Phii cp kiêm nhim; tin hrang, tin cong chuyên gia, nguôi lao dng 
hqp dng duçic huy dng thirc hin nhim v ti VAn phàng thu?ing trtrc. 

d) Tin l'ircmg lam them gi& theo quy djnh cüa Lt4t Lao dng, cong tác 
phi va các chê c1 chInh sách có lien quan cho can b tharn gia cong tác trtrc ban, 
hçp diêu hành rng phó và tham gia các doàn cOng tác tiên phixang kM có tInh 
huông thiên tai. 

ci) Quãn l, 4n hành h tMng; Thuê djch vi.i cOng cung cap, truyn tái 
thông tin phiic vi phông chông thiên tai (h thông quan trAc, earth báo chuyên 
diing, h thông theo dôi, giám sat tai  cáo cong trinh tr9ng diem phông chông 
thiêntai...). 

e) C.p nh.t, b sung h thng Ca s dCi lieu và cáo cong c1i h trg ra quy& 
djnh phiic vi Cong tao phông ngira irng phó và khAc phiic h.0 qua thiên tai. 

g) Hi nghj, hi thâo và cáo s1r kin hoat dng Tun 1 quc gia phông 
chng thiên tai. 

.h) T.p hun, hun luyn, dào t?o, din t.p v phông chóng thiên tai cho 
các hrc lucing tham gia hot dng phông, chông thiên tai; xây drng tài 1iu, phô 
bin, tuyên truyên, nàng cao nhnthüc cho lirc li.rçng phông, chông thiên tai cáo 
c.p va cong dông ye pháp lut, kiên thüc, k5 nAng phông, chông thiên tai. 

i) Khen thu&ng cho cá nhân, t chüc có thành tIch trong Cong tao phông 
cMng thiên tai. 

Ic) PM bin, tuyên truyn, nang cao nhn thCrc cong dng v phông, ch6ng 
thiên tai và tim kiêm ciru nan: san xuât, biên t.p, phát song, phát hânh, truyên tái 
san phrn thông tin cO tIn.h chat báo chi, cáo chucing trInh phát thanh, truyn 
hInh, xut bàn phm và các san phâm thông tin khác (t wi, áp phIch, pano, 
kh.0 hiu, bAng hInh, vedio clip...), tin nhAn qua din tho.i di dng và rn.ng xâ 
hi, th chirc các buôi tça dam, cuQc thi, blnh chçn, triên lam ánh, mitting va cáo 
hInh th'rc, san phâm truyên thông khác dê tAng cuông ni dung thông tin tuyen 
truyên phOng chOng thiên tai. 

1) HuAy  dng lc hxcing, 4t tix, trang thMt bj, phixong tin d xir l kjp th&i 
các tInh huong thiên tai xáy ra. 

m) Tip nhn, phân M các khoân ciru trq khn cp do thien tai. 
n) Cáo nOi  dung cM khác thrc hin nhirn v phOng, cMng thiên tai theo 

quy djnh cüa pháp lut lien quan (neu co), vá dc Ca quan có thâm quyên quy& 
dnh theo quy djnh cüa Luat  Ngân sách riM nrnc và cáo vAn ban hix&ng dan. lt- 
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3. Kinh phI hoat dng cCia cac Co quan Tim kim ciru nn thuc lTnh vrc 
chuyennganh, phong thu dan sir gom nhuiig ni dung sau: 

a) Mua sm tài san, thi& bj, phuong tin, s1ra chtia cho cong tác ôfru h, 
ciru nan, ciru sep, phông th dan s1r. 

b) Tp hun, hun 1uyn, dào tao, din tp v cong tao phông, cMng thiên 
tai và tim kim cru n.n, phông th dan sit. 

c) Khen thix&ng cho cá nhán, th chirc có thành tIch trong cong tác tIm 
hem cmi nun, phong thu dan 

sv. 

• A A P 9 d) Cac ni dung clii khac thirc hiçn nhiçm vii tim hem cuu non,  phong thu 
dan s1r theo quy djnh ciia pháp 

luat lien quan (neu co) và dixçiC co quan có thâm 
quyn quyêt dinh  theo quy dinh  cüa Lut Ngân sách nhà nuóc và các vn ban 
hirâng dan. 

Diu 45. Mi quan h cong tác cüa Ban CM huy 
1. Di vói Ban Chi dao  Trung uong vPhông, ch6ng thiêntai, Ban Clii 

dao Phông thu dan slr quôc gia và Uy ban Quoc gia Ung phó sir cO thiên tai va 

Tim kiêm ci'ru nn: Ban Chi huy chu s1r cM dao  ye chuyên môn, nghip vii va 

có trách nhim thc hin ché d thông tin báo cáo theo quy djnh. 

2 Doivrn UBND thanli ph Dà N&ig Ban Clii huy chiu si1r clii ctao tnrc 
tiep, toan diçn, co trach nhiçm thirc hiçn che d9 thong tin bao cao lqp thoi. de 
xuât, tham miru nhOng van de lien quan den cong tác phông, chOng thiên tai, tim 
kiêm ciru nan, phông thu dan sir và ac phiic hu qua thit hai  do thiên tai, tai 
nan, thàm hça gay ra. 

3. Di vói UBND các qun, huyn và các s&, ban, ngành: Ban Chi huy có 
trách nhim phôi hcp, ho trq dê triên lthai các nhim vi dirge giao. 

4. D& vói Ban Clii huy Phàng, chng thiên tai, Tim kina cCru nn và 
Phông thu dan sir các qu.n, huyn và cáo sâ, ban, ngành: Ban Clii huy có trách 
nhim chido, triên khai, huàng dan, kiém tra, don dOe vic thirc hin niiim vi 
lien quan den cong tác phông, chông, irng phó khàc ph1ic hu qua thiên tai và 
tim hem ciru nan,  phông thu dan sir. 

Chmnig VI 
DLEU KEEOAN Tifi HANLI 

Diu 46. T chfrc thirc hin 
1. Tri.r&ng ban Ban Chi huy, Thu. tru&ng các co quan, dja phuong, don vi 

là thành viên Ban Clii huy trong phm vi chüc nàng, nhim vi,i, quyên hn cüa 
mInE, thirc hin nhing ni dung dâ dirge quy dnh trong Quy chê nay. 

2. Thu tnr&ng Cáe co quan, dja phtxang, don vj hoat dng trên da bàn 
thành phô Dà Ning, cótrách nhim thirc hin nhffiig ni dung lien quan d dirge 
quy djnh trong Quy chê nay. 
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3. Trong qua trmnh thyc hin nu Co vuó'ng mc cn sira dii, b sung Quy 
chê cho phi'i hçp thI các,. thành viênBan Chi huy và các cci quan, dja phixong, 
don vj có lien quan phân ánh kjp thi ye Van phông thng tric Ban Chi huy d 
tong h, dê xuât Tru&ng ban xem xét, quyêt djnh./. V 

CBTJ TICH TJBND THANII PHO 
Lê Trung Chinh 
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PHV LVC 

A,

, ) UYEN i CAC VAN BAN PHONG, CHONG 
TJI%1]$4 M cU NAN vA PHONG THU DAN SIX 

4.' . 

t/iytdjnh sô.• 7'f /QD-PCTT ngày .f 6 tháng c nám 2021 
zty)an Chz huy Phong, cMng thzên tai, TIm kzêm czu nan 

va Phong thu dan s' thanhpho) 

i. CAC TINEI BIJONG TmiN TM 

1. Ap thp nhit dó'i (ATND), bão 

TT * Tinh huong . Loai van ban 
, -. Tham quyen ky van 

ban chi dio thirc hien 
Tin ye vcing thp tren BMn 
Dông 

Thông báo Chánh Van phông ho.c 
các Phó Chánh Van 
phông thuing trirc Ban 
Clii huy. 

2 ATND, Bão gn Biên Dông Thông báo Chánh Van phông hoc 
các Phó Chánh Van 
phông thtthng trçrc Ban 
Clii huy. 

3 Rüi ro thiên tái cap d 3 
a) ATND, bo cap 8, cp 9 ho.t 
dng trên Biên Dông (bao gôm 
cã khu vxc quân dào Hoàng Sa, 
Tnrông Sa), yang biên yen bi 
(bao gôm vjnh Bàc B, Nam 
vnh Bàc B, vi'ing biên tix BInh 
Djnh den Ninh Thun, yang 
biên ttr BInh Thuân den Ca 
Mau, ng bin tr Ca Mau dn 
Kiên Giang), trên d.t 1in khu 
vcrc Bàc BQ, Trung B, Nam 
Bô. 

Cong din Trix&ng hoc Phó 
tm&ng ban Ban Clii huy 
ho.c Uy viên thithng 
trçrc Ban Clii huy hoc 
Chnh Van phông 
thix&ng trirc Ban Clii 
huy. 

b) Bâo mnh cap 10, cap 11 
hoat dng trên Biên Dông (bao 
gôm cá khu virc quân dâo 
Hoàng Sa, Tru&ng Sa), vüng 
biên yen b, trên dat 1in khu 
we Bàc B, Trung BO. 

Cong din Tnthng ho.c Phó 
tru&ng ban Ban Clii huy 
ho.c Uy viên thixng 
tr'rc Ban Chi huy ho.c 
Chánh Van phông 
thuông trirc Ban Chi 
buy. 

c) Bão rat mnii hr cap 12 den 
cap 15 hot dng trên Biên 
Dông (bao gôm Ca khu virc 
quân dão Hoàng Sa, Tru&ng 

Cong din 

. 

Trithng ho.c Phó 
tri.x&ng ban Ban Clii huy 
ho.c LJy viên thi.rô'ng 
trirc Ban Chi huy. 

ctc 
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S a). 
4 Rüi ro thiên tai clip do 4 

a) Bo mnh cap 10, cap 11 
hot dung trên dat lien khu vxc 
Nam Bi. 

Cong din Tnróng hoc Phó 
tri.x&ng ban Ban Chi huy 
hoc Uy viên thurng 
tnrc Ban Clii huy hoc 
Chánh Van phèng 
thuèng trirc Ban Chi 
huy. 

b) Bäio rat manh  t'r cap 12 den 
cap 15 hoat dng trên vüng biên 
yen be', dat lien khu vrc Bác 
B, Trung Bô. 

Cong din Trtrng hoc Phó 
tnr&ng ban Ban Chi huy 
ho.c 1Jy viên ththng 
trtrc Ban Chi huy. 

c) Siéu bão tir cap 16 tre' len 
hot dng trên Biên Dông (bao 
gôm cá khu vgrc quân dáo 
Hoâng Sa, True'ng Sa). 

Cong din Trtró'ng hoc Phó 
tnrâng ban Ban Chi huy 
hoc Uy viên thuô'ng 
trirc Ban Chi huy. 

5 Riii ro thiên tai clip do 5 
a) Baa rt mnh te' cap 12 den 
cap 15 hot dng trên dat lien 
khu vtrc Nam BO. 

COng din Tnthng hoc Phó 
true'ng ban Ban Chi huy 
hoc Uy viên thue'ng 
trçrcBanChihuy. 

b) Siêu baa tr cap 16 trO' len 
hot dng trên vt1ng biên yen 
be', dat lien khu vie Bäc B, 
Trung BO. 

Cong din Truó'ng hoc Phó 
tnr&ng ban Ban Clii 
huy. 

6 Cp d3 rüi TO thiên tcxi do áp 
i/zap nhiêi dô'i, bo du'çrc 
xéi xác djnli tang them mt 
cap, den cp cao nhât là cap 5, 
k/il xay ra mQt trong các 
tru'o'ng lzip sau: 
a) Ap thâp nhit dó'i, bao ho.t 
dng trén Biên DOng (baa gôm 
cá khu virc quart dào Hoàng Sa 
và Tnre'ng Sa), vüng biên yen 
be' kêt hçip vó'i hot dng cia 
gió mia Dông Bäc, gió m1ia 
Tây Nam mnh. 

COng din Tru&ng ho.c Phó 
tru&ng ban Ban Chi huy 
hoc Uy viên thuè'ng 
trxc Ban Chi huy. 

b) Ap thp nhit dó'i, baa hot 
dng trên dat lien no'i dang xây 
ra mua ion, l, ngp 1t le'n 
hoc tring hcp vi the'i kr triêu 
cuà'ng, nu'ó'c biên dâng cao e' 

Cong din Tru'&ng hoc Phó 
tru&ng ban Ban Chi huy 
hoc Uy viên thu'ô'ng 
trrc Ban Clii huy. 

V 
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3 

 vingvenb. 
7 Tin cuôi cüng ye ccm bäo hoc 

ATND. 
Thông báo ChánJa Van phông hoe 

các Phó Chánh Van 
phàng thung trrc Ban 
Chi huy. 

2. Lu, ngp hit 

TT TInh hung Loii van 
ban 

Thmquyn k3 van 
ban chi do thirc hien 

D báo có mua ln có khà nàng 
xãy ra lü. 

Thông báo/ 
Cong din 

TruO'ng hoc Phó 
tru&ng ban Ban Clii huy 
hoc Uy viên thuing 
trirc Ban Clii huy hoãc 
Chánh Van phông 
thuè'ng trçrc Ban Clii 
huy. 

2 M.rc nuO'c lü cao tir báo dtng 1 
len den báo dông 2 ó' song Vu 
Gia. 

Cong din Truô'ng hoc Phó 
tnrô'ng ban Ban Clii huy 
hoc Uy viên thrè'ng 
trrc Ban Clii huy hoc 
Chánh VAn phông 
thuèng trirc Ban CIII 
huy. 

3 Rüiro thiên tai cip do 1 
Mrc nuó'c lii cao tr báo dng 2 
len den báo dng 3 ô' thirçmg lixu 
sOng Vu Gia. 

Cong din TnrOng hoc Phó 
tru&ng ban Ban Clii huy 
hoc Uy viên thuô'ng 
trirc Ban Clii huy hoc 
Chánh Vn phàng 
thung trirc Ban Clii 
huy. 

4 Rüi ro thiên tai cap do 2 
a) Mrc ntzó'c lü cao tir báo dng 2 
len den báo dng 3 h. lu'u sOng 
Vu Gia. 

Cong din TruO'ng hoc Phó 
tru&ng ban Ban Clii huy 
hoac Uy viên thirô'ng 
tric Ban Clii huy. 

b) Mrc niió'c lii cao tü' báo dng 3 
den trên báo dng 3 khoãng Olm 
& thixang luu sOng Vu Gia. 

Cong din TruOng hoc Phó 
tru&ng ban Ban Chi liuy 
hoc TJy viên thithng 
trirc Ban Chi huy. 

5 RÜi ro thiên tai cap do 3  
a) Mirc nuó'c lii cao tir báo dng 3 
len den trén báo dung 3 khoâng 
Olm, & h hru song Vu Gia. 

Cong din Tru'ng hoc Phó 
tru&ng ban Ban Chi huy 
lioäc Uy viên thu&ng 
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trirc Ban Clii huy. 
b) Mirc nithc itt cao ttr trên bio 
dng 3 khoãng Olm den móc iü 
ljch str tren song Vu Gia. 

Cong din Tnthng hoc Phó 
tm&ng ban Ban Chi huy 
ho.c Uy viên thing 
trircBanChihuy. 

6 RÜI ro ihiên tai cip d3 4 
Miic nuâc ii cao trén mirc itt lch 
sir trên song Vu Gia. 

Cong din Tnxâng ho.c Phó 
trix&ng ban Ban CM 
huy. 

7 ãp d rüi ro thiên tai do lü, 
ngip 4i1 khi có ide ang t hçrp 
v(ñ các thiên tal khdc 
a) C.p d rCii ro thiên tai do itt, 
ngp 1i4 &rqc xern xét xác djnh 
tang len mt cap, den cap cao nhât 
là cap 5, khi Co to hçp tác dng 
ci'ia áp thâp nhit dói, bão có cap 
d thi ro thiên tai thâp hon cap d 
rüi ro c1iá itt, ngp 1iit. 

Cong din Truàng hoc Phó 
trir&ng ban Ban Clii huy 
hoc Uy viên tht.thng 
trirc Ban CM huy. 

b) Cp d rüi ro thiên tai do itt, 
ng.p lit .duc xern xét. xác djnh 
tang len hai cap, dn cap cao nhât 
là cap 5, khi có to hcip tác dng 
ctta áp thâp nhit di, bâo và sir cô 
vô dp ho chCra nuóc & thuqng 
nguôn. 

Cong din Ththng hoc Phó 
tnr&ng ban Ban Clii huy 
hoc Uy viên thuthig 
trirc Ban Clii huy. 

c) Cp d thi ro thiên tai do itt, 
ngp 1iit k.hi Co tO hcTp tác dng 
ctta áp thâp nhit d&i, bo có cap 
d rtM ro thiên tai bang bo.c 1&n 
hon cap d9 rui ro cua lu, ng.p lit, 
duçic xem xét xác djnh theo cap 
d rài ro thiên tai ctia bo, áp thâp 
nhit dsi. 

Cong din Trix&ng ho.c Phó 
trcr&ng ban Ban Chi huy 
ho.c Uy viên thir&ng 
trçrc Ban Ciii buy. 

3. Nng nóng 

TT Tlnh hung 
Loi van 

bàn 
Thm quyn k van 

bàn chi do thic hiên 
1 Tin n.ng nóng Thông báo Chánh Van phOng ho.c 

Phó Chánh van phOng 
thu&ng tric Ban CM 
huy. 

2 Tin nng nóng kéo dài Cong din Tru&ng ho.c Phó 
trix&ng ban Ban CM buy 
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ho.c Uy. viên thuông 
trrc Ban Chi huy hoc 
Chnh Van phông 
th'txng trc Ban Chi 
huy. 

P A A P • A • 4. Gm mua Bong Bac, Khong kin 1nh hoic Thoi tiet nguy hiem tren Men 

TT TInh hu6ng Loi van 
ban 

Thm quyn k van 
ban chi dQ thirc hiên 

1 Phàng chng gió màa Dông B.c, 
Không khI lnh hoc Thii tit 
nguy hi&n trên bin 

Cong din/ 
Thông báo 

Uy viêh, thing trirc, 
Chárih Van phôñg hó.c 
Phó Chánh van phông 
thithng trçrc Ban Clii 
huy. 

5. IMi vói các 1oi hInh thiên tai khác theo Lut Phông, chIng thiên tai 

TT TInh hung Loi van 
ban 

rr1 A i. ham quyen k3 van 
ban chi dao  thirc hiên 

Phông chng các loai hInh thiên Cong dinJ Tnthng hoc. Phó 
tai khác Thông báo tnr&ng ban Ban Clii huy 

ho.c Uy viên thuing 
trirc Ban. Clii huy ho.c 
Chnh Van phông ho.c 
Phó Chánh van phông 
thuông trçrc Ban CM 
huy. 

II. CAC VAN BAN KEIAC yE CONG TAC PHONG, CHONG 
TIHEN TM, TiM KIEM CffiJ NN vA PHONG T1TtT DAN SEI 

1. D& vâi các finh hu6ng thiên tai, tim kim ciu nan:  Tris&ng ban Ban 
Chi huy hoc các Phó Trithng ban, các Uy viên thithng trirc Ban Chi huy k các 
van bàn dê nghj Uy ban Quôc gia tYng phó sir Co thiên tai và Tim kiêm ciru nan, 
Ban CM d.o Trung umig ye Phông, chông thiên tai ho trq ho.c clii 40 các da 
phucng, &ln vj triên khai tIm kiêm ciru h, cini nn, phông ngira, rng phó và 
khàc phçtc h.0 qua then tai. 

2. D6i v9i phông thu dan si: Tru&ng ban Ban Chi huy, Phó Tru&ng ban 
thixng trtrc, Phó Tri.r&ng ban là CM huy trung B CM huy Quan sir và Uy viên 
thithng trçrc là Phó CM huy tri.râng B Clii huy Quan sr k các van ban dê ngh 
Ban CM dao  Phông thu dan str qu& gia, Uy ban Quôc gia Ung phó sr Co thiên 
tai và Tim kiêm cfru nan  h trq hoc chi dao  các dja phuong, don v triên khai 
phàng thu dan sr theo quy dnh. 

3. Chánh V phông, Phó Chánh Van phông thithng trirc Ban CM huy k32 
các van bàn (trir các van ban quy djnh tai  phân I và rnic 1, 2phânII cüa Ph 1'çic 
nay) ye cong tác phông, chông thiên tai và tim kiêm c'u nan  theo nhim vii 
dxqc phan cong tai  Quy ch nay.!. 
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