
UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   XÃ CAO THẮNG                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:     /QĐ-UBND                            Cao Thắng, ngày    tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt và ban hành Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn

xã Cao Thắng

                         UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CAO THẮNG

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 19/6/2013; 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 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 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 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 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; 

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
xã Cao Thắng  năm 2022; 

Xét đề nghị của Giám đốc HTXDVNN xã. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này Phương án ứng phó 
với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn xã Cao Thắng. 

Điều 2. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã tổ chức 
hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các thôn, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và 
cá nhân  liên quan trên địa bàn xã triển khai tổ chức thực hiện Phương án này có hiệu 
quả. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã về tiến độ và kết quả thực hiện. 



Điều 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ huy 
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã ,Trưởng các ban, ngành đoàn thể, các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                             TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 3;                                                                     CHỦ TỊCH
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện; 
- Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện; 
- Thường trực Đảng ủy; 
 Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch,Phó Chủ tịch UBND xã; 
- Trưởng các, ban, ngành liên quan;                              Trần Mạnh Nhường
- Lưu: VP.
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