
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Ninh Bình, ngày      tháng 7  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế về phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin và chế độ  

báo cáo phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 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; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng 

chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro 

thiên tai; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về phát hiện, tiếp 

nhận, xử lý thông tin và chế độ báo cáo phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh văn phòng Ban 

chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, các VP. 

      Bh.60 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Song Tùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Về phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin và chế độ báo cáo phục vụ  

chỉ đạo phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /72021 của UBND tỉnh) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp hoạt 

động trong công tác phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin và chế độ báo cáo đối 

với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai ứng phó với tình huống thiên tai 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến công tác phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin và chế độ báo cáo triển khai 

ứng phó với tình huống thiên tai. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Phối hợp đồng bộ từ người dân đến các cơ sở xã, phường, thị trấn (cấp 

xã); các huyện, thành phố (cấp huyện); các đơn vị có liên quan trong công tác 

phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin và chế độ báo cáo triển khai ứng phó với 

tình huống thiên tai, thực hiện cung cấp thông tin theo chỉ đạo của Ban chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (sau đây gọi là Ban chỉ huy) tỉnh. 

2. Việc phối hợp đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của 

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp trong việc phát hiện, tiếp nhận, xử lý 

thông tin và chế độ báo cáo triển khai ứng phó với tình huống thiên tai trên địa 

bàn. Bảo đảm mọi loại hình thiên tai đều được phát hiện và xử lý kịp thời nhằm 

giảm thiểu thiện hại do thiên tai gây ra. 

Chương II 

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC ĐƠN VỊ  

Điều 4. Nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. 

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn (PCTT và TKCN) là đơn vị chủ trì, là đầu mối tiếp nhận thông tin các 
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đơn vị cung cấp, báo cáo và thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ, 

quy chế về công tác trực ban PCTT và TKCN, là đầu mối cung cấp tình hình về 

thiên tai báo cáo kịp thời lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, UBND 

tỉnh để chỉ đạo công tác triển khai ứng phó.  

Theo dõi, tổng hợp, báo cáo nhanh hàng ngày về tình hình thiên tai, công 

tác chỉ đạo ứng phó khi có tình huống thiên tai gửi lãnh đạo, các thành viên Ban 

chỉ huy và các cơ quan liên quan theo quy định. Tham mưu cho Ban chỉ huy tỉnh 

ban hành công điện tùy theo diễn biến và mức độ nguy hiểm của các loại hình 

thiên tai. 

Đôn đốc việc cung cấp thông tin và phối hợp của các sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo thiệt hại do thiên tai gây ra thực hiện theo 

đúng quy định. Tổng hợp báo cáo Ban chỉ huy, UBND tỉnh theo quy định. 

Hình thức cung cấp: Báo cáo trực tiếp, điện thoại, văn bản giấy, fax, văn 

bản điện tử. 

Điều 5: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

Khi phát hiện sự cố hoặc hành vi gây mất an toàn cho công trình phòng, 

chống thiên tai cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có trách nhiệm thông 

báo nhanh, kịp thời cho Ban chỉ huy hoặc UBND cấp xã để kiểm tra và xử lý. 

Điều 6: Trách nhiệm và phối hợp của Ban Chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp 

1. Đối với Ban Chỉ huy cấp xã 

Sau khi nhận được thông tin liên quan đến sự cố thiên tai xảy ra; Ban Chỉ 

huy cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xử lý đồng thời thông báo hướng dẫn cho 

các cơ quan, tổ chức và nhân dân đảm bảo an toàn; báo cáo cơ quan thường trực 

Ban Chỉ huy cấp huyện và UBND cấp xã chậm nhất 15 phút sau khi nhận được 

thông tin và kiểm tra xác minh thông tin. UBND cấp xã chịu trách nhiệm thực 

hiện chỉ đạo, chỉ huy của các cơ quan phòng chống thiên tai cấp trên. 

Hình thức cung cấp: Điện thoại, văn bản giấy, fax, qua văn bản điện tử. 

2. Đối với Ban chỉ huy cấp huyện: 

 Ban Chỉ huy cấp huyện sau khi nhận được thông tin có trách nhiệm kiểm 

tra, xử lý đồng thời báo cáo UBND cấp huyện; Văn phòng thường trực Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN cấp tỉnh chậm nhất 15 phút sau khi nhận được thông tin 

của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã. 

Hình thức cung cấp: Điện thoại, văn bản giấy, fax, qua văn bản điện tử. 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp chịu trách nhiệm triển khai các biện 

pháp ứng phó thiên tai trong phạm vi quản lý, đồng thời tham gia ứng phó thiên 

tai theo sự chỉ đạo và huy động của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh. 
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Điều 7: Chế độ thông tin, báo cáo 

1.  Báo cáo nhanh tình hình thiên tai: Đối với diễn biến thời tiết, mưa, lũ, 

bão, ngập lụt ...: Thời gian báo cáo trước 17h hàng ngày cho đến khi kết thúc đợt 

thiên tai. 

2. Báo cáo khẩn cấp: Giai đoạn khẩn cấp được tính từ thời điểm 24 giờ trước 

và sau khi bão, Áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền; thông báo lũ khẩn cấp, sạt lở 

đất, đá, mưa lớn gây ngập lụt và các sự cố nghiêm trọng khác: Thời gian báo cáo 

trước 7h sáng và 13h, 19h hàng ngày. 

Nội dung báo cáo nhanh tình hình thiên tai và báo cáo khẩn cấp giao Văn 

phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xây dựng mẫu, gửi các đơn vị để thực hiện 

theo quy định. 

3. Báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra được thực hiện 

theo quy định tại tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT 

ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

4. Báo cáo định kỳ: Đối với các công trình sự cố, trọng điểm xung yếu 

phòng chống thiên tai trên địa bàn các huyện, thành phố báo cáo định kỳ trước 

thời điểm mùa lụt bão tháng 3 hàng năm và sau mùa lụt bão tháng 12 hàng năm. 

5. Báo cáo đột xuất: Đối với các công trình bị sự cố, sạt lở đột xuất cần 

báo cáo ngay về Văn phòng Ban chỉ huy và đề xuất phương án xử lý cấp bách. 

6. Cơ quan thực hiện báo cáo: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, đơn 

vị báo cáo tổng hợp thông tin và phối hợp với các đơn vị theo quy định. 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã lập và gửi báo cáo nhanh, báo cáo 

thiệt hại lên UBND cấp xã và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện ngay sau 

khi thiên tai xảy ra và báo cáo hàng ngày cho đến khi kết thúc đợt thiên tai. 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện báo cáo nhanh, báo cáo thiệt 

hại cho UBND cấp huyện, Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh (Văn phòng 

thường trực) trước 7h sáng hàng ngày. 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh tổng hợp báo cáo nhanh, báo cáo 

thiệt hại gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 

thiên tai trước 8h hàng ngày.  

 Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

Quy chế này được thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. 
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Điều 9: Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Trưởng Ban chỉ huy PCTT 

và TKCN cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Trưởng Ban chỉ 

huy PCTT và TKCN cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị có ý kiến 

bằng văn bản đến Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét  bổ sung, sửa đổi./. 
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