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

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính 

phủ; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

         Kính gửi:  

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội 

Chữ thập đỏ tỉnh; 

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

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2663/SNN-PCTT ngày 20/08/2021 của 

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

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 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, chốn  g thiên tai và Luật Đê điều (gọi tắt là Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP); Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích 

phòng chống thiên tai cấp xã (gọi tắt là Chỉ thị số 18/CT-TTg), UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 66/2021/NĐ-CP và Chỉ thị số 18/CT-

TTg bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, trong đó chú 

trọng tuyên truyền, phổ biến cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, lực lượng xung kích phòng, chống 

thiên tai cấp xã; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan phòng, chống 

thiên tai cùng cấp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về pháp luật 

phòng, chống thiên tai để tổ chức triển khai, thực hiện phù hợp, hiệu quả tại địa 

phương, đơn vị, cụ thể như sau: 

1. Đối với Nghị định số 66/2021/NĐ-CP: 

- Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị, địa phương liên quan: 

+ Tham mưu UBND tỉnh công bố và triển khai Quyết định tình huống khẩn 

cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP. 

+ Phối hợp với Sở Tài chính, tham mưu đề xuất UBND tỉnh sử dụng nguồn 

dự phòng ngân sách tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu 
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quả thiên tai đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, hiệu quả theo quy định tại Điều 17, 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP.  

+ Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo quy định của Điều 27, Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP. 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định trình tự chi tiết, tổ chức 

thực hiện hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư phù hợp với đặc thù của địa phương, đảm 

bảo kịp thời, an toàn tính mạng cho người dân theo quy định tại khoản 5 Điều 19, 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm phát các bản tin về 

thiên tai, đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp; chỉ đạo hệ thống đài phát thanh, 

truyền hình tại địa phương tăng cường thông tin truyền thông về phòng chống 

thiên tai. 

- Các Sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm 

thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP theo quy định. 

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

+ Triển khai Quyết định tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn; thực 

hiện dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại 

Điều 13, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP. 

+ Rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn cấp huyện theo quy định tại Điều 28, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP; đồng 

thời, hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã theo quy định tại Điều 29, Nghị định 

số 66/2021/NĐ-CP.  

+ Đảm bảo nguồn lực và các điều kiện hoạt động cho cơ quan và lực lượng 

làm công tác phòng chống thiên tai các cấp theo quy định tại Điều 31, Nghị định 

số 66/2021/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 85/2020/TT-

BTC ngày 01/10/2020 (nguồn lực tài chính, nhân lực, trụ sở làm việc, cơ sở vật 

chất, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ tham mưu ra quyết định 

chỉ đạo điều hành và các điều kiện cần thiết khác). 

+ Quyết định sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tại địa phương, quỹ dự 

trữ tài chính, quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn tài chính hợp pháp khác của 

địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và 

hiệu quả. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối của địa phương, báo cáo UBND 

tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban 

Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai theo quy định. 

2. Đối với Chỉ thị số 18/CT-TTg: 

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

hợp với các đơn vị liên quan: 

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện theo 

quy định tại Điều 31, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính 
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tại Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 trước ngày 05/9/2021. Trong đó, 

tập trung công tác tập huấn về kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai và từng 

bước trang bị công cụ, phương tiện cần thiết để đảm bảo hiệu quả, an toàn cho lực 

lượng xung kích.  

+ Trên cơ sở Bộ tài liệu tập huấn tạm thời cho lực lượng xung kích phòng 

chống thiên tai cấp xã được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai 

ban hành tại Quyết định số 15/QĐ-TWPCTT ngày 23/7/2021, triển khai hướng 

dẫn, tập huấn cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN cấp huyện, cấp 

xã; phối hợp với một số tổ chức đoàn thể, xã hội, như: Đoàn thanh niên, Hội Chữ 

thập đỏ và cơ quan quân sự địa phương biên soạn nội dung, chương trình và các 

bài giảng cụ thể cho sát với yêu cầu thực tiễn và điều kiện cụ thể tại địa phương 

để việc tập huấn cho lực lượng xung kích đạt hiệu quả. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh: 

Chỉ đạo, thực hiện lồng ghép nội dung kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai 

trong chương trình đào tạo, tập huấn, huấn luyện cho lực lượng xung kích tại cơ sở. 

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

+ Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ 

quan, đơn vị trực thuộc tổ chức tập huấn về kiến thức, kỹ năng về phòng chống 

thiên tai và từng bước trang bị công cụ, phương tiện cần thiết, đảm bảo chế độ chính 

sách cho lực lượng xung kích trên địa bàn để sớm phát huy hiệu quả công tác phòng 

chống thiên tai ngay trong mùa mưa lũ năm 2021. Báo cáo Kế hoạch triển khai về 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05/9/2021 để tổng hợp báo cáo 

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai. 

+ Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, kiện toàn Đội xung kích phòng chống thiên 

tai cấp xã đảm bảo quy định tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 

của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai. Hoàn thành dứt điểm trước 

ngày 05/9/2021. 

- Định kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối), các địa phương, đơn vị báo 

cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên 

tai theo quy định. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, 

CT, LĐTB&XH, YT; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Các phòng: TH, NNMT; 

- Lưu: VT, NNMT (Đg10b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Y Giang Gry Niê Knơng 
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