
UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                
 

              Ninh Bình, ngày       tháng 3 năm 2021 

BCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 
 

Số:         /QĐ-BCH 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn các Tiểu ban Phòng, chống thiên tai 

 và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Ninh Bình  
 
 

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH NINH BÌNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ 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. 

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 69/TTr-SNN ngày 05/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn các Tiểu ban Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh Ninh Bình gồm: 

1. Tiểu ban Tiền phương; 

2. Tiểu ban Hậu phương; 

3. Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn. 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Các Tiểu ban có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Ban chỉ huy) xây dựng phương án, kế 

hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của tiểu ban và tập trung 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiểu ban Tiền phương:  

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình theo cấp độ rủi ro thiên tai, phương án hộ đê toàn tuyến và ứng 
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phó với trường hợp bão lũ lớn vượt tần suất thiết kế; phương án Bảo vệ trọng 

điểm của tỉnh được phê duyệt. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện, thành phố, Công ty TNHH Một 

thành viên Khai thác công trình thủy lợi: Xây dựng, phê duyệt, rà soát, bổ sung 

hàng năm Kế hoạch phòng chống thiên tai; phương án ứng phó thiên tai trên địa 

bàn theo cấp độ rủi ro thiên tai, phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó với 

trường hợp bão lũ lớn vượt tần suất thiết kế, phương án bảo vệ trọng điểm, 

phương án vận hành hồ đập, phương án đảm bảo an toàn hồ chứa, phương án di 

dân,...và những nhiệm vụ khác được giao. 

2. Tiểu ban Hậu phương: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác khắc phục 

hậu quả thiên tai; ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã 

hội vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; 

phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ môi trường; bảo vệ sản xuất; 

3. Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn: Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn 

trong trường hợp xảy ra tình huống thiên tai trên địa bàn. Chỉ đạo Bộ chỉ huy 

Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng phương án cứu 

hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và của nhân dân trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 01/QĐ-BCH ngày 25/3/2020 của Ban chỉ huy phòng chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc thành lập các Tiểu ban Phòng, chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình. 

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan lập danh sách Lãnh đạo 

đơn vị tham gia các tiểu ban gửi Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, phân công nhiệm vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn 

vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Phạm Quang Ngọc 

- Như Điều 4; 

- Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai; 

- Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN; 

- Lưu VT, VPBCH; 

     Bh.22 
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DANH SÁCH 

Thành viên các Tiểu ban Phòng, chống thiên tai  

và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BCH ngày    /02/2021 của Ban chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) 

 

I. TIỂU BAN TIỀN PHƯƠNG: 

1. Trưởng Tiểu ban Tiền phương: Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy. 

2. Phó trưởng Tiểu ban Tiền phương: Ông Vũ Nam Tiến, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ huy. 

3. Các Uỷ viên Tiểu ban Tiền phương: 

- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; 

- Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Bí thư Tỉnh đoàn; 

- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp; 

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình; 

- Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

- Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông; 

- Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp; 

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phụ trách Thủy 

lợi, phòng chống thiên tai và TKCN); 

- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

- Phó Giám đốc Sở Công Thương; 

- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh; 

- Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi; 

- Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 
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II. TIỂU BAN HẬU PHƯƠNG 

 1. Trưởng Tiểu ban Hậu phương: Ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ huy. 

2. Phó trưởng Tiểu ban Hậu phương: Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công 

an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ huy.  

3. Các Uỷ viên Tiểu ban Hậu phương: 

- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc Sở Tài chính;   

-  Giám đốc Sở Du lịch; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Giám đốc Sở Nội Vụ; 

- Giám đốc Sở Công Thương; 

 - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;  

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;   

- Chánh Thanh tra tỉnh; 

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; 

- Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình; 

- Cục trưởng cục Thống kê; 

 - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

           - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Phó Chủ tịch phụ trách sản xuất UBND các huyện, thành phố. 
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III. TIỂU BAN CỨU HỘ, CỨU NẠN 

1. Trưởng Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn: Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ huy. 

2. Phó trưởng Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn:  

- Ông Đinh Công Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó 

trưởng Ban chỉ huy; 

- Ông Đoàn Đức Hoàn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, 

Phó trưởng Ban chỉ huy; 

3. Các Uỷ viên Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

- Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; 

- Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản. 
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