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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án trọng điểm chống tràn đê tả Đà và chống sạt lở kè bờ
sông Đà năm 2021, huyện Thanh Thủy (Đoạn đê tả Đà K0 -K8, xã Tu Vũ;
đoạn đê tả Đà K30+800-K31+200 xã Xuân Lộc)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 16 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của
Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng,
chống thiên tai;
Theo đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
huyện Thanh Thủy tại Tờ trình số: 01/TTr-BCH ngày 14/5/2021 về việc xin phê
duyệt phương án trọng điểm chống tràn đê tả Đà và chống sạt lở kè bờ sông Đà
năm 2021, huyện Thanh Thủy (Đoạn đê tả Đà K0 -K8, xã Tu Vũ; đoạn đê tả Đà
K30+800-K31+200 xã Xuân Lộc),
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án trọng điểm chống tràn đê tả Đà và chống
sạt lở kè bờ sông Đà năm 2021, huyện Thanh Thủy (Đoạn đê tả Đà K0 - K8, xã
Tu Vũ; đoạn đê tả Đà K30+800-K31+200 xã Xuân Lộc) của Ban Chỉ huy
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Thủy.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị liên quan theo
chức năng nhiệm vụ:
- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện
phương án; phân công rõ trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn, các cơ quan,
đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư phương tiện và các điều kiện đảm bảo

thực hiện phương án theo phương châm “4 tại chỗ”, “xử lý giờ đầu” đảm bảo an
toàn đê điều, các công trình phòng chống thiên tai; hạn chế đến mức thấp nhất
thiệt hại do thiên tai gây ra; đảm bảo an toàn về người, tài sản của nhà nước và
nhân dân.
- Kịp thời phát hiện, đề xuất điều chỉnh bổ sung những nội dung chưa phù
hợp để hoàn thiện các Phương án.
2. Bộ phận Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn huyện Thanh Thủy (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời tham mưu điều chỉnh Phương án trọng
điểm chống tràn đê tả Đà và chống sạt lở kè bờ sông Đà năm 2021, huyện Thanh
Thủy phù hợp với tình hình thực tế.
Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, trưởng các phòng,
ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BCH PCTT và TKCN tỉnh (b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Chi cục Thủy lợi (b/c);
- TTHU, TTHĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCH PCTT và TKCN huyện;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT.
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