
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-NNMT  Đắk Lắk, ngày         tháng 8 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 

phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk  

giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

          Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền 

thông; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV QLCT thủy lợi Đắk Lắk; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2332/SNN-PCTT ngày 02/08/2021 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham mưu triển khai thực 

hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị, địa phương:  

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 4145/KH-UBND ngày 14/5/2021 của 

UBND tỉnh, về phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 theo 

quy định; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực 

hiện kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 

2021 - 2025 đảm bảo đúng quy định, đạt hiệu quả thiết thực. Hàng năm, tổng 

hợp, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

(nếu có) theo quy định. 

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Phụ lục III 

kèm theo Kế hoạch. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:  

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, địa phương. 

Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH MTV 

Quản lý công trình thuỷ lợi Đắk Lắk tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực 

trọng điểm, vị trí xung yếu, phát hiện và xử lý, khắc phục kịp thời các tồn tại về 

hồ, đập, đê sông, kè, cống, công trình phụ trợ và hệ thống công trình thuỷ lợi 

đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. 
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- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác được giao tại Phụ lục III kèm 

theo Kế hoạch. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm:  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh xây 

dựng kế hoạch hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phương án ứng phó với các 

loại hình thiên tai để tham gia ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, sẵn sàng 

ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Hỗ trợ các đơn vị, địa 

phương trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đặc biệt là xây dựng lực lượng tại chỗ, 

trang bị phương tiện, thiết bị, công cụ, hướng dẫn kỹ năng để ứng phó cứu nạn, 

cứu hộ kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai.  

- Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng 

các phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm 

kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai; đặc biệt tại các khu vực xung yếu (ven 

sông, ven suối, vùng trũng thấp, vùng dân cư đông đúc,…). Sẵn sàng thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo sự phân công của 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:  

- Tham mưu tổng hợp, đề xuất, phân bổ nguồn vốn theo từng năm kế 

hoạch để thực hiện các nhiệm vụ, Chương trình dự án đã được phê duyệt. 

- Lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Quá trình thực hiện cần đảm 

bảo các nhiệm vụ, Chương trình, dự án trong kế hoạch phòng, chống thiên tai 

giai đoạn 2021 - 2025 được lồng ghép trong quy hoạch, kế hoạch của các Sở, 

ban, ngành, đơn vị. Hướng dẫn lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương để ưu tiên thực hiện. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành liên quan tham mưu 

UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn đầu tư để thực hiện Kế hoạch; nghiên cứu tham 

mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các hình thức đầu tư có sự tham gia 

của nhà nước và tư nhân; trong quá trình triển khai các chương trình dự án đầu 

tư trên địa bàn tỉnh cần lồng ghép nội dung liên quan đến công tác ứng phó và 

giảm nhẹ thiên tai. 

5. Sở Tài chính có trách nhiệm:  

- Cân đối nguồn vốn, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét bố trí vốn 

hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ, Chương trình, dự án, giải pháp phòng 

chống thiên tai đã được phê duyệt; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham 

mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư để thực hiện theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ 

chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội thuộc lĩnh vực phục vụ cho Kế 

hoạch. 
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6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì phối hợp với Sở Khoa học 

và Công nghệ và các đơn vị liên quan thực hiện việc Quy hoạch, quản lý quy 

hoạch khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước vùng thượng lưu các 

công trình thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn, bền vững các công trình thủy lợi. 

Phối hợp tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo, cảnh 

báo các loại hình thiên tai đảm bảo nhanh, chính xác, giúp các địa phương, đơn 

vị triển khai có hiệu quả các phương án phòng, ngừa thiên tai.  

7. Giao Sở Giao thông vận tải: phối hợp với các đơn vị liên quan thực 

hiện việc quy hoạch, đầu tư công trình phòng, chống thiên tai và các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ phát triển xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai kết 

hợp với phát triển giao thông vận tải, đặc biệt là giao thông nông thôn, phục vụ 

xây dựng nông thôn mới và cải thiện môi trường nông thôn; hệ thống giao thông 

tránh, vượt lũ và cứu hộ, cứu nạn; hệ thống giao thông ứng cứu các công trình 

trọng điểm phòng, chống thiên tai của tỉnh. 

8. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: xây dựng chương trình truyền 

thông, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về 

phòng chống thiên tai. 

9. Giao các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn, UBND cấp huyện triển khai Kế hoạch 

có hiệu quả. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến kế hoạch, kiến thức, kinh nghiệm về phòng ngừa, ứng phó thiên tai. 

Vận động, tiếp nhận, phân phối và quản lý, sử dụng các nguồn cứu trợ đóng góp 

tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai (nếu có) theo quy 

định. 

11. Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thuỷ lợi Đắk Lắk có trách 

nhiệm: lập và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ, phương án ứng phó thiên tai, 

phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với đập và hồ chứa trong phạm 

vi quản lý; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên 

quan thực hiện vận hành các hồ chứa nước theo đúng quy trình nhằm đảm bảo 

an toàn cho công trình, đảm bảo năng lực phục vụ sản xuất, phòng chống thiên 

tai; kiểm tra, rà soát các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn, 

kịp thời xử lý đảm bảo an toàn công trình. 

12. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 

07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương và Kế hoạch số 

4145/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh để tổ chức xây dựng, ban 

hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp huyện; đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo 

UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã theo quy định. 

- Căn cứ nội dung được UBND tỉnh phê duyệt tại Phụ lục III kèm theo Kế 

hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời, phối hợp với các 
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đơn vị liên quan triển khai thực hiện phòng chống thiên tại có hiệu quả tại địa 

phương. 

13. Thực hiện chế độ báo cáo: Định kỳ giữa năm (trước ngày 20 tháng 6), 

cuối năm (trước ngày 20 tháng 12), các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực 

hiện Kế hoạch (trong báo cáo nêu rõ tình hình thiên tai ở địa phương, ảnh 

hưởng thiên tai đến lĩnh vực quản lý của các Sở, ban, ngành; công tác triển 

khai các hoạt động phòng chống thiên tai theo kế hoạch; những thuận lợi, khó 

khăn, bài học kinh nghiệm và những kiến nghị, đề xuất) gửi về Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo 

quy định. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Các phòng: TH, NN&MT; 

- Lưu: VT, NN&MT (Đg-10b).                                                                                      

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Y Giang Gry Niê Knơng 
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