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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức 

 cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng  

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

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

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Nghị định 

số 83/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi 

ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) tại Tờ trình số 

104/TTr-SNN ngày 13 tháng 5 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án nâng 

cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:  

1. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao và phạm vi quản lý của đơn vị mình chủ động xây dựng kế hoạch của 

đơn vị, địa phương để thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 

2021 của Thủ tướng chính phủ và Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm, tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực hiện gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-94-2014-nd-cp-thanh-lap-quan-ly-quy-phong-chong-thien-tai-254532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-83-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-94-2014-nd-cp-thanh-lap-quy-phong-chong-thien-tai-428101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-94-2014-nd-cp-thanh-lap-quan-ly-quy-phong-chong-thien-tai-254532.aspx
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2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, hướng dẫn và phối 

hợp với các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm, 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng 

chống thiên tai theo quy định. 

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban ngành của tỉnh, các Thành viên Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:    

- Như Điều 3;                                                            
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT (b/c);   

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);       

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Chi cục PCTT Miền trung và Tây nguyên; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVPKSX; 

- Lưu: VT, NNTN.NVH.                                                                                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hữu Tháp 
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