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Ninh Bình, ngày        tháng  02  năm 2021 

 

ĐỀ ÁN 

Phân công lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ  

kỹ thuật làm nhiệm vụ PCTT & TKCN năm 2021 

 

- Căn cứ nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2021 tỉnh Ninh Bình; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trong công tác PCTT. 

Để thực hiện tốt công tác PCTT & TKCN, nắm chắc diễn biến thời tiết và 

hiện trạng đê điều, hồ đập, công trình PCTT, phát hiện và xử lý kịp thời, hạn chế 

được đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn phân công các đồng chí lãnh đạo Sở, các đồng chí lãnh 

đạo các đơn vị thuộc Sở và các đồng chí cán bộ kỹ thuật làm nhiệm vụ phòng, 

chống thiên tai năm 2021 như sau: 

I. Phân công lãnh đạo Sở:  

1. Đ/c: Vũ Nam Tiến - Giám đốc Sở, Phó trưởng Ban chỉ huy PCTT & 

TKCN tỉnh, phụ trách chung công tác PCTT&TKCN của ngành trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

2. Đ/c: Đỗ Văn Miền - Phó giám đốc thường trực Sở, kiểm tra, đôn đốc 

công tác PCTT&TKCN của ngành tại địa bàn huyện Yên Khánh, thành phố 

Ninh Bình và thành phố Tam Điệp. 

3. Đ/c: Nguyễn Thanh Bình - Phó giám đốc Sở, kiểm tra, đôn đốc công 

tác PCTT&TKCN của ngành tại địa bàn huyện Kim Sơn và huyện Gia Viễn. 

4. Đ/c: Trần Văn Bách - Phó giám đốc Sở, kiểm tra, đôn đốc công tác 

PCTT&TKCN của ngành tại địa bàn huyện Nho Quan,  huyện Yên Mô và 

huyện Hoa Lư. 

II. Thành lập các bộ phận, tiểu ban giúp việc lãnh đạo: 

1. Bộ phận thường trực PCTT & TKCN 

1.1 Bộ phận trực PCTT & TKCN do đồng chí Lâm Tuấn - Chi cục trưởng 

Chi cục Thủy lợi - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN phụ trách. 

1.2 Bộ phận trực tổng hợp chung công tác PCTT để báo cáo Bộ Nông 

nghiệp &PTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh do đồng chí Đinh Văn Khiêm - Trưởng 

phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp Sở phụ trách. 

1.3. Bộ phận dự  thảo Công Điện; báo cáo các sự cố công trình do ảnh 

hưởng của thiên tai và công tác xử lý sự cố giờ đầu; báo cáo nhanh 



2 

tình hình thiên tai và thiệt hại; báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai 

gây ra và giải pháp khắc phục, xin hỗ trợ; báo cáo đột xuất ... Báo cáo Văn 

phòng thường trực BCĐ Trung ương về PCTT, UBQG tìm kiếm cứu nạn,  

UBND tỉnh, Tỉnh ủy; chỉ đạo xuất vật tư dự trữ CLB khi có lệnh,  gồm có 

+ Đ/c: Nguyễn Văn Mạnh       - Chi cục phó Chi cục Thủy lợi. 

+ Đ/c: Trần Thị Giang          - Trưởng phòng PCTT Chi cục Thủy lợi. 

1.4. Bộ phận trực  xử lý sự cố công trình phòng, chống lụt, bão: 

+ Đ/c: Đinh Vũ Trường Giang  - Trưởng phòng QLXD công trình Sở. 

+ Đ/c: Phạm Thị Diệp- Trưởng phòng QLĐ - Chi cục Thủy lợi. 

+ Đ/c: Vũ Xuân Thành - Trưởng phòng TTPC - Chi cục Thủy lợi. 

+ Đ/c: Đoàn Khắc Trung - Phó trưởng phòng PCTT - Chi cục Thủy lợi. 

+ Đ/c: Phạm Xuân Thùy - Phó trưởng phòngQLĐ- Chi cục Thủy lợi. 

Bộ phận xử lý sự cố cần phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác của Sở 

được phân công theo dõi các huyện, thành phố để kịp thời phát hiện xử lý ngay 

từ giờ đầu. 

1.5. Bộ phận trực chống úng, chống hạn: 

- Đ/c: Bùi Trọng Vinh - Chi cục phó - Chi cục Thủy lợi. 

- Đ/c: Vũ Chí Công - Trưởng phòng QLCTTL - Chi cục Thủy lợi. 

2. Bộ phận điều động nhân lực và phương tiện: 

- Đ/c Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở. 

- Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh    - Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở. 

- Đ/c Bùi Xuân Thư         - Chánh Văn Phòng Sở. 

- Đ/c Phạm Thị Kim Dung      - Trưởng phòng HCTH - Chi cục Thủy lợi. 

Nhiệm vụ: Điều động phương tiện, nhân lực thực hiện lệnh điều động vật 

tư dự trữ phòng chống lụt bão của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN. Điều động cán 

bộ kỹ thuật tham gia tăng cường xử lý các vị trí sự cố công trình. 

Khi bão có khả năng đổ bộ vào tỉnh Ninh Bình và lũ các triền sông từ báo 

động III trở lên có mặt tại Văn phòng BCH PCTT & TKCN để tham mưu kịp 

thời cho lãnh đạo Sở chỉ đạo và điều hành công tác phòng, chống lụt bão. 

3. Tiểu ban cứu hộ cứu nạn thuỷ sản:       

- Đ/c Tạ Văn Giáp   - Chi cục trưởng - Chi cục Thuỷ Sản. 

- Đ/c Nguyễn Quang Đạt - Chi cục phó - Chi cục Thủy sản. 

Tiểu ban cứu hộ cứu nạn có nhiệm vụ  tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch, phương án cứu hộ cứu nạn thuỷ sản. 

Kiểm tra đôn đốc công tác cứu hộ, cứu nạn thuỷ sản trong toàn tỉnh theo kế 

hoạch đã đề ra và theo quy định của nhà nước. 
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III. Phân công các đồng chí lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật các đơn vị 

thuộc Sở xuống huyện, thành phố  làm công tác PCTT năm 2021: 

1. Nhiệm vụ: 

- Kiểm tra đôn đốc các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện đúng 

phương án về công tác PCTT của địa phương. Kiểm tra đê điều, hồ đập, các 

công trình PCTT trước, trong và sau thiên tai. 

- Nắm chắc diễn biến tình hình lụt, bão và hiện trạng đê điều, hồ đập, 

công trình PCTT, chú ý các trọng điểm xung yếu, tham mưu cho lãnh đạo đề 

xuất các phương án kỹ thuật xử lý sự cố và trực tiếp tham gia cùng huyện, thành 

phố xử lý sự cố. 

- Trong khi đi làm nhiệm vụ  nếu phát hiện có sự cố  bất thường về  thiên 

tai phải báo cáo bằng điện thoại hoặc  bằng Văn bản về Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Điện thoại 02293.871.240; 02293.876.600; Fax 

02293.873.615), để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Trung ương. 

2. Danh sách phân công các tổ công tác: 

* Huyện Nho quan: 

1. Đ/c Lê Hồng Sinh  - Chi cục trưởng Chi cục QLCL NLS và TS (Tổ trưởng). 

2. Đ/c Phạm Văn Thành - Phó Giám đốc Ban quản lý công viên ĐVHD. 

3. Đ/c Vũ Trung Thành       - Cán bộ kỹ thuật Trung tâm TVXD NN&PTNT 

*Huyện Gia Viễn: 

1. Đ/c Trịnh Quang Đông  - Giám đốc Trung tâm NS&VSMT NT (Tổ trưởng). 

2. Đ/c Nguyễn Đức Hiếu   - Phó phòng QLXD công trình - Sở NN&PTNT. 

3. Đ/c Bùi Văn Toản    - Cán bộ phòng QLXD công trình- Sở NN&PTNT. 

*Thành phố Ninh Bình: 

1. Đ/c Phạm Hồng Sơn   - Chi cục trưởng Chi cục PTNT (Tổ trưởng). 

2. Đ/c Bùi Quốc Tuấn -Trưởng phòng Kỹ thuật -Trung tâm TVXD NN&PTNT 

*Huyện Hoa Lư:  

1. Đ/c Vũ Khắc Hiếu        - Chi cục trưởng CC Trồng trọt & BVTV (Tổ trưởng). 

2. Đ/c Phạm Lương Hùng   - Phó chánh thanh tra - Sở NN&PTNT. 

* Huyện Yên Mô:  

1. Đ/c Nguyễn Tiến Mạnh - Chi cục trưởng Chi cục CN và thú y (Tổ trưởng). 

2. Đ/c Phạm Ngọc Thái - Chuyên viên phòng QLXDCT - Sở NN&PTNT. 

* Huyện Kim Sơn:  

1. Đ/c Tạ Văn Giáp   - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Tổ trưởng). 

2. Đ/c Vũ Văn Sáng    - Phó chánh văn phòng- Sở NN&PTNT. 

3. Đ/c Bùi Minh Thanh    - Giám đốc Trung tâm TVXD NN&PTNT 

4. Đ/c Đinh Thanh Tùng  - Nhân viên Văn phòng - Sở NN&PTNT. 
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* Huyện Yên Khánh: 

1. Đ/c Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Trung tâm NNCN cao và XTTM(Tổ trưởng). 

2. Đ/c Tống Văn Huy - Chuyên viên phòng QLXD công trình - Sở NN&PTNT. 

* Thành phố Tam Điệp: 

1. Đ/c Nguyễn Văn Dương   - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Tổ trưởng). 

2. Đ/c Lê Chí Hiếu - Chuyên viên phòng QLXD công trình - Sở NN&PTNT. 

Ngoài những đồng chí được phân công trong tổ công tác ở các huyện, 

thành phố, khi cần thiết Sở sẽ điều động các cán bộ nhân viên khác trực thuộc 

Sở đi làm công tác PCTT & TKCN. 

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở:  Thành lập Ban chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị mình. Có kế hoạch phương án bảo vệ 

an toàn cho người và tài sản của đơn vị mình quản lý đồng thời sẵn sàng có lực 

lượng xung kích gồm cán bộ kỹ thuật, phương tiện và người điều khiển khi cần 

thiết phục vụ theo yêu cầu nhiệm vụ PCTT&TKCN. Chi cục Thủy Lợi xây dựng 

phương án chống úng vụ mùa năm 2021, Phòng Kế hoạch Tài Chính xây dựng 

phương án khắc phục hậu quả bão, lũ và phát triển sản xuất năm 2021. 

IV. Những quy định cần thực hiện: 

1. Trong mùa lũ bão từ 05/5/2021 đến hết ngày 30/11/2021 (Có thể kéo 

dài tùy theo tình hình mưa bão và theo Quyết định của tỉnh) cán bộ được phân 

công làm nhiệm vụ PCTT & TKCN của Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc 

hoãn nghỉ phép năm (Trường hợp đột xuất phải được Giám đốc Sở đồng ý.) 

2. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện 

cho các đồng chí cán bộ thuộc đơn vị mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được 

phân công 

3. Quy định về chế độ trực: 

Khi có tin bão lũ: (Theo dõi trên đài phát thanh và truyền hình) có ảnh 

hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Ninh Bình, các đơn vị, phòng ban phải thường 

trực theo quy định sau: 

- Khi bão trên biển Đông hoặc lũ trên các triền sông từ báo động I đến báo 

động II và các loại hình thiên tai cấp1 các đồng chí lãnh đạo và cán bộ đơn vị 

trực 30% số người. 

- Khi bão gần có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh ta hoặc lũ trên các triền 

sông từ trên báo động II đến dưới báo động III và loại hình thiên tai cấp 2 số 

người phải ở đơn vị trực là 50%.  

- Khi bão khẩn cấp có khả năng đổ vào đến tỉnh ta hoặc tỉnh phụ cận hoặc 

lũ trên các triền sông từ báo động III trở lên và các loại hình thiên tai cấp 3 trở 

lên thì toàn bộ cán bộ nhân viên cơ quan phải trực 100% số người. Các tổ công 

tác phụ trách các địa phương theo kế hoạch đã được phân công phải xuống địa 
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bàn để trực tiếp nắm tình hình đê, kè, cống và thường xuyên báo cáo về Sở, Văn 

phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT  & TKCN (điện thoại 02293.871.240; 

02293.876.600; Fax 02293.873.615).  

4. Quy định về chế độ báo cáo: 

- Tất cả các đồng chí tham gia công tác PCTT & TKCN, Phòng Nông 

nghiệp & PTNT các huyện, phòng kinh tế thành phố, Hạt quản lý đê khi phát 

hiện sự cố đê điều, hồ đập, công trình PCTT cần báo cáo ngay về Ban chỉ huy 

PCTT & TKCN huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng 

thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN Tỉnh (Điện thoại 02293.871.240; 

02293.876.600; Fax 02293.873.615). Sau mỗi trận bão, lũ, mưa lớn,... phải báo 

cáo tình hình diễn biến các sự cố, kết quả xử lý sự cố và tình hình thiệt hại về 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN Tỉnh bằng văn bản kịp 

thời, chính xác. 

5. Quy định về quyền lợi: 

- Các đồng chí tham gia công tác PCTT & TKCN được hưởng chế độ bồi 

dưỡng, bảo hộ lao động hiện hành của Tỉnh. 

- Cán bộ được điều động phục vụ công tác PCTT & TKCN ở đơn vị nào 

thì đơn vị đó chịu trách nhiệm trang bị bảo hộ lao động, bồi dưỡng theo chế độ. 

Các Hạt quản lý đê hiện nay đang làm nhiệm vụ ở huyện, thành phố nào, thì 

huyện, thành phố đó thực hiện chính sách như cán bộ làm nhiệm vụ chống thiên 

tai ở địa phương.   

- Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị các huyện, thành phố quan tâm tạo 

điều kiện để các đồng chí được phân công hoàn thành nhiệm vụ. 

Đề án có hiệu lực từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:     
- Tỉnh uỷ (để b/c); 

- HĐND tỉnh (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các thành viên BCH PCTT&TKCN Tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Các đ/c được phân công làm nhiệm vụ; 

- Lưu: VT; TL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Nam Tiến 
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