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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÝ NHÂN 
    

Số: 15 /KH-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lý Nhân, ngày 21 tháng 01 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết  

thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 

 

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019 của 

UBND tỉnh Hà Nam về thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng, chống thiên 

tai, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 

160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của luật Phòng, chống thiên tai như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm cụ thể hóa các nội dung được quy định trong Nghị định số 

160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của luật Phòng, chống thiên tai, làm cơ sở để chỉ đạo các địa phương, cơ quan 

đơn vị quán triệt triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban 

nhân dân huyện với các địa phương, các ngành liên quan; kịp thời giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc để kế hoạch được thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ, đáp ứng 

yêu cầu công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong tình hình mới. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

Hàng năm kiện toàn ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

cấp huyện, xã theo quy định của Nghị định. 

Xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai theo quy định trình cấp trên 

phê duyệt. 

Tăng cường tập huấn, đào tạo, phổ biến kỹ năng về phòng chống thiên tai 

truyền thống và các loại hình thiên tai khác cho lực lượng làm công tác phòng, 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phổ biến đầy đủ thông tin thiên tai, kiến thức 

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho các tổ chức, cơ quan và mọi người 

dân được biết. 

Triển khai thực hiện các nội dung về Quỹ phòng chống thiên tai theo quy định. 

Từng bước nâng cao năng lực dân sự trong hoạt động ứng phó thiên tai. 

       (Chi tiết nội dung Kế hoạch tại phụ lục kèm theo) 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Phòng, ngành, địa phương theo chưc năng, 

nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

2. Giao Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các 

Phòng, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc, 

kiểm tra, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hằng năm. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, các địa 

phương, đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện qua phòng Nông 

nghiệp & phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo cấp trên giải quyết./. 
  

Nơi nhận:  
- BCH PCTT-TKCN tỉnh;  

- TTHU, TTHĐND huyện;  

    (để báo cáo) 

- LĐ UBND huyện; 

- Các cơ quan, ngành, đơn vị 

trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Thăng 
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