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Dà Nng, ngàyJ- tháng nám 2022

V/v trin khai thirc hiên Chi thi s
09/CT-TTg ngày 01/6/2022 cUa
ThU tuóng Chinh phU

ng

tv
2

-h

oa

ng

tv
2

KInh gui:
- B Chi huy Quân six thành phô;
- BO Chi huy B di Biên phông thành phô;
- Cong an thành phô;
-Cács&,ban,ngành;
- UBNID các qun, huyn.
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D trin khai thirc hin Chi thi s 09/CT-TTg ngày 01 tháng 6 nàm 2022
cUa ThU tuóng ChInh phU ye tang cuông cong tác phông, chông thiên tai và tim
kiêm ciru nan, ChU tch UBND thành phô có kiên nhu sau:
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1. ThU tru&ng các dan vj, s, ban ngành, ChU tjch UBND các qun, huyn
theo chuc näng, nhim vi.1 chU dng triên khai cong tác phông, chông thiên tai và
tim kiêm ciru nn, tp trung mt so nhim vii ciii the sau:
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a) Tip tVc trin khai thirc hin: Kê hoch so 133-K}TITU ngày 08 tháng 7
näm 2020 cUa Thàrih Uy Dà Näng, Kê ho.ch sO 6623/KJ-1-UBND ngày 07 tháng
10 nàm 2020 cUa UBND thành phO ye triên khai thrc hin Chi th so 42-CT/TW
ngày 24 tháng 3 näm 2020 cUa Ban Bi thu ye tang cuông sr lãnh do cUa Dáng
dOi vói cong tác phông ngia, Ung phó, khäc phiic hu qua thiên tai, Quyêt dnh so
1440/QD-UBND ngày 26 tháng 5 11Am 2022 cUa UBND thành phô v vic phê
duyt Kê hoach Phông, chOng thiên tai giai don 2021 - 2025 trên dja bàn thành
phO Dà NAng, Chithj.sô 04/CT-UBND ngày 19 tháng 04 nAm 2022 cUa ChU tch
UBND thành phO ye cong tác phàng chông thiên tai và tIm kiêm ciru nn nAm
2022 và các vAn bàn khác lien quan den cong tác phông, chông thiên tai và tim
kiêm cüu nan.
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b) Kiên toàn, phân cOng nhim vii cho các thành viên Ban Chi huy phàng,
chông thiên tai, tim kiêrn cthi. nn và phàng thU dan sir các cap, các ngành gAn vó'i
trách nhim nguô'i dUng dâu.
c) Kim tra, rà soát, hoàn thin phuang an Ung phó thiên tai theo linE virc,
dta bàn dugc phân cong dam bào phuang châm "bOn t.i ch"; nghiên cU'u tO chiirc
din t.p phU h9p tlnb hInh thrc tê.
2. Giao B Chi buy Quân sir thành ph chU tn, phi hcip vOi B Chi huy
B dOi Biên phông thànb phO, COng an thành phô và các don v lien quan tang
cià'ng, nang cao nAng lçrc tIm kiêm cUu nn, chU trpng cOng tao phOi hgp, hip dông
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gifla các hrc luçTng d nâng cao chat luçmg, hiu qua cong tác ciru ho, ciru nan, trong
do xác dinh hrc luçmg vu trang lam nOng c&, cong tác ci.ru h cü'u nan là hoat d)ng
quan tr9ng, là "nhim vti chiên dâu trong thO'i birth" cüa içrc hrçmg vu trang.
3. Giao S Nông nghip và Phát triên nông thôn chü trI, phôi hçp vTi các
so, ban, ngành, dja phuang, dan vj lien quan tham muu UBND thành ph:

oa

ng

tv
2

a) Rà soát, hoàn thin h thông pháp lu.t lien quan dn boat dng phOng,
chông thiên tai và tim kiêm cü'u nan trén dja bàn thành phô theo dirng thm quyn,
kin toàn, hân cong nhim v cho thânh viên Ban Chi buy Phông, ch6ng thiên
tai, Tim kiêm cru nan và Phông thu dan sir thành phô. To chüc kim tra cong tác
chuân bj ng phó thiên tai và tim kiêm cu nan cüa các dja phixo'ng, dan vj theo
phuang an dã xây dmg truOc müa mua lQ.
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b) Triên khai thirc hin D an nâng cao nhn thirc cong dng và quàn l rcii
ro thiên tai dra vào cong dông; phuong an bào dam an toàn dê kè, hodp; cüng
c, nâng c.p dé kè, ho dp; bô sung trang thiêt bj, cong cr h trg, to chirc t.p
hun, dào tao nâng cao näng lrc cho 1rc lung lam cOng tác phOng, chông thiên
tai tai da phuang, nhât là ca quan trirc tiêp tham miru gi1p vic cho Ban Chi huy
phông, chông thiên tai và tim kiêrn c1ru nan và 1irc h.rng xung kIch phông, chOng
thiêntaitaicasO.
c) Thirc hin b trI, sap xêp dan cu phii hcip vOi dc dim thiên tai tüng
vung khu virc; bão v và nâng cao chat lucmg rrng phông h dâu nguôn, yen biên.
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d) T chi.rc thu, quánl, sr di..rng hiu qua Qu phông, chéng thiên tai theo
quy dnh cüa pháp 1ut. Tiêp tic triên khai B chi so dánh giá cong tác phàng,
chng thiên tai cap tinh, phong trào thi dua "Chü dng phOng chông thiên tai, xây
dimg cong dng an toàn" gän xây drng cong dông an toàn vOi xay dirng nOng
thôn mó'i.
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4. Giao SO Tài nguyen và Môi truOng chü tn, ph& hp vOi các s, ban,
ngành, dja phuang, dan vj lien quan tham muu Chü tjch UBND thành phô:
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a) Trin khai có hiu qua Kê hoach s 45/KH-UBND ngày 10/3/2022 cüa
UBND thành phO ye vic triên khai thrc hin Chi th sO 1 0-CT/TW ngày
25/9/2021 c1ra Ban BI thu ye tang cithng sr lânh dao cüa Dáng dôi v&i cOng tác
khI tup'ng thuy van dáp i:rng yêu câu xây d1rng và bão v TO quôc trên da bàn
thành phO Dà Ning.
b) Quàn l cht chë, xO l' nghiêm tinh trang khai thác, t.p kt cat sOi trái
phép, 1n chiêm, s1r dçrng trái phép dat yen song, yen biên gay can trO thoát lü, ành
huOng den an toàn de kè và các cOng trInh phOng chông thiên tai yen song, yen
biên.
5. Giao SO Tãi chInh và SO Ke hoaëh và Du tu chu trI, phi h?p vO'i các
sO, ban, ngành, da phucing, dan v lien quan tham muu UBND thành phô: Bô trI
ngân sách da phuang, huy dng Va sr dçtng hiu qua các nguôn lirc hçip pháp
khác cho cong tác phOng, chOng, k.häc phiic hu qua thiên tai.
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6. Giao S& Kê hoich vâ fâu tii chü trI, phi hp vói các sô, ban, ngành, dja
phiio'ng, don v lien quan tham muu UBND thành phô cong tác lông ghép noi
dung phông chông, thiên tai vào quy hoach, kê hoach, chuang trInh, dr an cüa dia
phucing.
7. Giao Ban Chi huy Phôn, chng thiên tai, Tim kiêm ciru nan và Phông
thu dan sir thành phô theo dôi, kiêm tra, dOn dOc các sà, ban, ngành, dja phizng
và dun vj lien quan triên khai thirc hin.
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Can cr các kMn chi dao nêu trên, yêu c.0 thu tru&ng các Ca quan, dun vi
có lien quan khn tru'cmg triên khai thrc hin./.
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oa

Noi nhân:
- Nhr trén;
- Van phông ChInh phU (b/c);
- BCD quôc gia ye PCTT (b/c);
- UBQG UPSCTT&TKCN (b/c);
- Các so, ban ngành;
- Các hi, doàn the thành phO;
- Lixu: VT, KT.
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