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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 13 tháng10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp
––––––––––––––––––

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi
bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính
phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu;
Căn cứ Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của
Chính phủ quy định về phòng thủ dân sự;
Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 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 43/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu;
Xét đề nghị của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi
khí hậu - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp tại Công
văn số 76/BĐKH.PCTT ngày 22 tháng 9 năm 2021 và Giám đốc Sở Nội vụ tại
Công văn số 2255/SNV-TCCC ngày 04 tháng 10 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo)
gồm các thành viên sau:
1. Trưởng ban: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.
2. Phó Trưởng ban thường trực: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh phụ
trách lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
3. Các Phó Trưởng ban:
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- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Công an Tỉnh;
- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.
4. Các Ủy viên:
- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh;
- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh;
- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;
- Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương;
- Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải;
- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng;
- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế;
- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Tháp;
- Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp;
- Đại diện lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp;
- Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo;
- Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và
Môi trường, kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo;
- Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Tỉnh.
5. Mời lãnh đạo các cơ quan sau đây tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh;
- Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh.
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6. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực Ban Chỉ
đạo về công tác phòng, chống thiên tai.
- Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về
công tác biến đổi khí hậu.
- Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo về
công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.
7. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng, được cấp kinh phí và mở tài khoản để hoạt
động theo quy định của pháp luật.
8. Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là
đơn vị thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo. Văn phòng
Thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chỉ đạo để thực hiện
nhiệm vụ được giao.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Tỉnh:
1. Về ứng phó với biến đổi khí hậu:
a) Tham mưu, đề xuất giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh phương hướng, giải pháp
thực hiện các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu;
b) Kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh tổ
chức triển khai các chương trình, kế hoạch hành động về ứng phó với biến đổi khí hậu;
c) Hướng dẫn giải quyết các trường hợp khó khăn vướng mắc; kiểm tra, chỉ
đạo việc tổ chức thực hiện, điều tra, tổng hợp và cung cấp các dữ liệu thông tin có
liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu của từng lĩnh vực, ngành khi có yêu cầu;
d) Sơ kết, tổng kết và báo cáo đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế
hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh định kỳ hàng năm và theo
từng giai đoạn triển khai, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.
2. Về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:
a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống
thiên tai theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Phòng, chống thiên tai;
b) Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch, phương án
ứng phó thiên tai;
c) Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trên địa bàn tỉnh;
d) Kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành Tỉnh và các địa phương trên địa
bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai;
đ) Giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo, kiểm tra và tổng hợp báo cáo công
tác thống kê đánh giá thiệt hại, xác định nhu cầu hỗ trợ, triển khai công tác khắc
phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau thiên tai;
e) Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định;
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g) Tổ chức huấn luyện, đào tạo diễn tập, tập huấn cho các lực lượng tham
gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
h) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng,
chống thiên tai;
i) Chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm từng bước
nâng cao năng lực dân sự trong hoạt động ứng phó thiên tai;
k) Tập trung nguồn nhân lực, trang thiết bị, xây dựng công cụ hỗ trợ cho
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp Tỉnh; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng,
chống thiên tai Trung ương và các cấp ở địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ
huy điều hành phòng, chống thiên tai.
3. Về phòng thủ dân sự:
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện nhiệm vụ Phòng thủ dân sự
trên địa bàn tỉnh;
b) Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự của tỉnh; hướng dẫn, theo dõi các
Sở, ban, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chiến lược,
kế hoạch phòng thủ dân sự;
c) Chỉ đạo xây dựng thế trận phòng thủ dân sự và hoạt động phòng thủ dân
sự của cấp tỉnh và cấp dưới thuộc quyền;
d) Chỉ huy phòng thủ dân sự, ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu trên địa
bàn tỉnh;
đ) Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong vùng, khu vực xảy ra thảm
họa, chiến tranh;
e) Thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.
4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân Tỉnh giao.
Điều 3. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng phụ
cấp kiêm nhiệm theo quy định; Trưởng ban, các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu
của Ban Chỉ đạo.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan Thường trực của
Ban Chỉ đạo về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
có liên quan tham mưu Trưởng ban lập danh sách cụ thể các thành viên tham gia
Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập tổ
giúp việc (nếu cần thiết) và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo (gửi Sở
Nội vụ để theo dõi, quản lý).
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các
Quyết định sau:
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- Quyết định số 56/QĐ-UBND-TL ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu
- Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp;
- Quyết định số 120/QĐ-UBND-TL ngày 28 tháng 10 năm 2019 và Quyết
định số 93/QĐ-UBND-TL ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân Tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ
trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và
các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (H.Phương).

CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa

