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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng chống 

 thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum  

 
 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020; 

Căn cứ Luật Quốc phòng năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về Phòng thủ dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm 

cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy);  

Theo đề nghị của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy, Trưởng ban Ban 

Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh 

(sau đây gọi tắt là Trưởng Ban Chỉ huy) phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban 

Chỉ huy như sau:  

I. Trưởng Ban Chỉ huy: Chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều hành chung 

các mặt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự 

trên địa bàn tỉnh. 

II. Phó Trưởng ban thường trực: Thay mặt Trưởng ban giải quyết công 

việc thường xuyên, xử lý các công việc khi Trưởng Ban Chỉ huy đi vắng. 

III. Các Phó Trưởng Ban Chỉ huy: 

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ trách công 

tác phòng, chống thiên tai) 

- Thay mặt Trưởng Ban Chỉ huy giải quyết công việc khi được ủy quyền 

theo lĩnh vực phụ trách. 

- Giúp Trưởng Ban Chỉ huy chỉ đạo và trực tiếp phụ trách công tác phòng, 

chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban ngành và địa phương 

thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai. 
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- Chỉ đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy và cơ quan quản lý Quỹ 

Phòng, chống thiên tai tỉnh. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra 

thiên tai để giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất.  

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức 

ứng phó với các thảm họa: Bão, mưa lũ; sạt lở đất; vỡ đập hồ chứa thủy lợi, xả 

lũ; hạn hán trên diện rộng; thảm họa cháy rừng; dịch bệnh trên vật nuôi, cây 

trồng và thủy sản. 

- Chủ trì về lĩnh vực phòng thủ dân sự trong ngành nông nghiệp, phối hợp 

với các sở, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm nhẹ hậu quả 

thiên tai, thảm họa; phối hợp xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc ứng phó thảm 

họa, tìm kiếm cứu nạn. 

- Thay mặt Trưởng Ban Chỉ huy ký các văn bản chỉ đạo Ban Chỉ huy các địa 

phương, các ngành, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. 

- Thực hiện các nghiệp vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ huy. 

2. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Phụ trách công tác cứu 

hộ, cứu nạn và Phòng thủ dân sự)  

- Thay mặt Trưởng Ban Chỉ huy giải quyết công việc khi được ủy quyền 

theo lĩnh vực phụ trách. 

- Giúp Trưởng Ban Chỉ huy chỉ đạo và trực tiếp phụ trách công tác tìm kiếm 

cứu hộ, cứu nạn và các tình huống thảm họa, khẩn cấp và phòng thủ dân sự.  

- Chủ trì phối hơp̣ với Bô ̣Chỉ huy Bô ̣đôị Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, 

các sở, ngành, điạ phương liên quan và các lưc̣ lươṇg cứu hô ̣của các Bô,̣ ngành, 

Trung ương, các đơn vi ̣trưc̣ thuôc̣ Sư đoàn 10, Quân Đoàn 3 đóng quân trên điạ 

bàn tổ chức tìm kiếm cứu hô,̣ cứu naṇ khi xảy ra các tai naṇ thảm hoạ, khẩn cấp 

có quy mô lớn, nghiêm troṇg trên điạ bàn tỉnh. 

- Tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm từng bước nâng cao năng lực dân 

sự trong hoạt động ứng phó thiên tai; tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các lực 

lượng chuyên trách, kiêm nhiệm trong lĩnh vực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và 

phòng thủ dân sự để tham gia ứng phó với thiên tai, thảm họa xảy ra. 

- Tham mưu Trưởng Ban Chỉ huy xây dựng và ban hành kế hoạch, 

phương án điều động lực lượng (bộ đội thường trực và Dân quân tự vệ) thuộc 

quyền, cùng trang thiết bị phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương sơ tán 

người và tài sản, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, các tình huống thảm họa, khẩn cấp 

và phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng thủ 

dân sự của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức lực lượng, phương tiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp 

với lực lượng của các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương sơ tán, ứng cứu người 

và tài sản, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, thảm họa xảy ra. 
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- Thay mặt Trưởng Ban Chỉ huy ký các văn bản về công tác cứu hộ, cứu 

nạn, các tình huống thảm họa, khẩn cấp và phòng thủ dân sự. 

- Thực hiện các nghiệp vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ huy. 

3. Giám đốc Công an tỉnh (Phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu 

sập và cháy nổ) 

- Thay mặt Trưởng Ban Chỉ huy giải quyết công việc khi được ủy quyền 

theo lĩnh vực phụ trách. 

- Giúp Trưởng Ban Chỉ huy chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu sập 

và trực tiếp phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra sự cố, cháy nổ, tai 

nạn, sập đổ công trình,…  

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh và chính quyền các địa phương thực hiện việc sơ tán dân khẩn cấp, tham gia 

cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai, thảm họa gây ra. 

- Tổ chức, chỉ huy lực lượng, phương tiện của đơn vị đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn xã hội trong khu vực xảy ra thiên tai; phối hợp với lực lượng của các 

sở, ban ngành, đơn vị, địa phương sơ tán, ứng cứu người và tài sản, khắc phục 

hậu quả khi có thiên tai, thảm họa xảy ra. 

- Thay mặt Trưởng Ban Chỉ huy ký các văn bản về công tác tìm kiếm cứu 

nạn, cứu sập và cháy nổ theo phạm vi hoạt động được giao. 

- Thực hiện các nghiệp vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ huy. 

IV. Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm 

cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh 

- Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi là Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, phụ trách 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy, giúp Trưởng Ban Chỉ huy giải quyết các 

công việc thường xuyên, đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy, Trưởng 

Ban Chỉ huy và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ huy và pháp luật về 

toàn bộ hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy. 

- Phân công nhiệm vụ cho Phó Chánh văn phòng và cán bộ, công chức và 

người lao động của Chi cục Thủy lợi để thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng 

thường trực; Tổ chức trực ban 24/24 giờ tại Văn phòng thường trực để tiếp nhận 

thông tin, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo tại các 

cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ huy. 

- Thừa lệnh Trưởng Ban Chỉ huy ký ban hành một số văn bản như: Thông 

báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ huy về các nội dung liên quan đến công 

tác phòng, chống thiên tai; các văn bản đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố triển khai các hoạt động ứng phó với thiên tai theo chỉ đạo 

của lãnh đạo Ban Chỉ huy; báo cáo về công tác phòng, chống thiên tai; báo cáo 

nhanh tình hình thiên tai và thiệt hại do thiên tai gây ra. 
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- Tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai; theo 

dõi tình hình diễn biến thời tiết, áp thấp nhiệt đới, các tình huống thiên tai và đề 

xuất các giải pháp kỹ thuật, xử lý sự cố công trình do thiên tai gây ra. 

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng và triển 

khai thực hiện phương án ứng phó với các tình huống thiên tai. 

- Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy là chủ tài khoản thứ nhất; Phó Chánh 

Văn phòng Ban Chỉ huy là chủ tài khoản thứ hai. 

V. Các Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu 

nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh  

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Giúp Trưởng Ban Chỉ huy trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban ngành, 

địa phương thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Tổ chức các cuộc họp của 

Ban Chỉ huy do Trưởng Ban Chỉ huy, Phó Trưởng ban thường trực chủ trì và 

thông báo ý kiến kết luận của người chủ trì sau mỗi cuộc họp. Giúp Trưởng Ban 

Chỉ huy, Phó Trưởng ban thường trực ban hành các văn bản liên quan đến công 

tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự trên địa bàn. 

- Tham gia ý kiến với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan đó liên quan đến lĩnh vực 

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:  

Chủ trì công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khu vực biên giới; tổ chức lực 

lượng, phương tiện của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với lực 

lượng của các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương sơ tán, ứng cứu người và tài 

sản, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, thảm họa xảy ra. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, diễn biến của thiên tai để 

tham mưu kịp thời cho Trưởng Ban Chỉ huy, Ban Chỉ huy, Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó với 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; hướng dẫn việc xây dựng phương án, kế hoạch 

phòng, chống thiên tai, các văn bản quy định, chính sách pháp luật về phòng, 

chống thiên tai; báo cáo kết thúc thiệt hại do thiên tai, đề xuất hỗ trợ khắc phục 

thiệt hại do thiên tai.  

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị quản lý 

khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn cho các công 

trình hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các hồ chứa có quy mô lớn, 

để đảm bảo an toàn cho các công trình và dân sinh, kinh tế ở vùng hạ lưu. 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

tiếp nhận và phân bổ vốn, giống cây trồng, vật nuôi hỗ trợ khắc phục hậu quả 

thiên tai; chủ động dự phòng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp để 

khôi phục sản xuất sau thiên tai. 
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4. Sở Tài chính  

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường 

trực Phòng, chống thiên tai) và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên triển khai thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo 

quy định của Luật ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân 

sách địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.       

5. Sở Công Thương 

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa thủy điện 

thực hiện việc vận hành giảm lũ và vận hành điều tiết nước cho hạ du theo quy 

định của Quy trình vận hành liên hồ; chỉ đạo thực hiện chế độ quan trắc, dự báo 

và cung cấp số liệu, thông tin cho các cơ quan đơn vị theo quy định và đề xuất 

phương án hạ thấp mực nước, thượng hạ lưu các hồ chứa thủy điện. 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và các đơn vị 

quản lý nhà máy thủy điện trong việc đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy điện, 

ứng phó với các thảm họa vỡ đập hồ chứa thủy điện, xả lũ khẩn cấp.  

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum và các đơn vị, địa 

phương có liên quan kiểm tra, giám sát việc vận hành xả lũ theo quy định của 

các công ty thủy điện và báo cáo trực tiếp cho Ban Chỉ huy. 

- Chủ trì công tác dự trữ cấp tỉnh về lương thực phẩm, vật tư thiết yếu 

phục vụ dân sinh; kiểm tra, đôn đốc công tác dự trữ tại các địa phương, địa bàn 

xung yếu; chỉ đạo công tác bình ổn giá cả thị trường khi có thiên tai, thảm họa 

xảy ra. 

6. Sở Y tế 

Chỉ đạo công tác bảo đảm chăm sóc y tế, cấp cứu người bị nạn ở các vùng 

bị thiên tai chia cắt, cô lập, sự cố thảm họa; tổ chức dự trữ đầy đủ thuốc chữa 

bệnh, hóa chất xử lý môi trường, dụng cụ cấp cứu; kiểm tra bảo đảm phòng 

ngừa xử lý dịch bệnh, môi trường. 

7. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp, đôn đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum thực hiện 

theo dõi diễn biến, quan trắc, dự báo, cảnh báo và cung cấp các bản tin cảnh báo 

lũ, dự báo mực nước, tin lũ, lưu lượng, lượng mưa… trước 12 giờ hàng ngày. 

- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

Thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan, Công ty thủy 

điện Ialy, Công ty phát triển thủy điện Sê San, Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh 

Sơn - Sông Hinh và các công ty thủy điện liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phương án điều tiết nước cho hạ du phù hợp 

với thực tế trong trường hợp hạn hán mà các hồ không thể vận hành theo Quy 

trình vận hành liên hồ. 
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- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố thực hiện công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai, 

thảm họa môi trường gây ra. 

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân 

đối, bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện các dự án đầu tư phát triển thuộc lĩnh 

vực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

- Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung vốn đầu tư 

công cho các dự án đột xuất ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa theo 

đề nghị của các sở, ngành, địa phương. 

9. Sở Xây dựng 

Chỉ đạo việc đảm bảo an toàn cho các khu dân cư, các công trình xây 

dựng, các nhà xưởng; tham mưu khắc phục, xử lý sự cố các công trình xây dựng 

do thiên tai, thảm họa gây ra. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân 

thực hiện nghiêm quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng cụm tuyến 

dân cư, khu đô thị ở những nơi có khả năng ngập luṭ, lũ quét, saṭ lở đất. 

10. Sở Khoa học và Công nghệ 

Phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương có liên quan xây dựng 

phương án phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự, ứng phó thảm họa, tìm 

kiếm cứu nạn và chủ động xử lý kịp thời khi có sự cố thiên tai, thảm họa xảy ra. 

11. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông huy động lực lượng, 

phương tiện của ngành tham gia bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ ứng phó 

thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống.  

- Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin, tuyên 

truyền chính xác, kịp thời các tin dự báo, cảnh báo về thiên tai, thảm họa; các 

chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị về việc phòng chống, khắc phục thiên tai, thảm 

họa, tìm kiếm cứu nạn và tuyên truyền, phổ biến các kinh nghiệm, các điển hình 

trong công tác ứng phó thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn. 

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 Tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách cứu trợ các đối 

tượng bị thiệt hại ở các địa phương vùng bị thiên tai, thảm họa; Phối hợp với 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban ngành 

liên quan trong việc tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ; căn cứ vào tình hình 

thiệt hại do thiên tai, thảm họa tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng nguồn 

kinh phí hợp lý để cứu trợ kịp thời; trường hợp thiếu nguồn lực thì tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương 

đề nghị hỗ trợ để sớm ổn định đời sống Nhân dân vùng bị thiên tai, thảm họa 

theo quy định. 
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13. Sở Giao thông vận tải 

Chỉ đạo công tác đảm bảo giao thông thông suốt khi có sự cố thiên tai; 

chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn 

sàng khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất; phối hợp 

với Công an tỉnh có phương án điều tiết giao thông tại các điểm xung yếu bị ách 

tắc do thiên tai; phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan ứng phó 

các thảm họa đường bộ, tổ chức cứu hộ, cứu nạn tai nạn giao thông đường bộ 

đặc biệt nghiêm trọng. 

14. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ huy công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân 

sự thuộc ngành giáo dục; phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo công tác 

đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, giáo viên, thiết bị, dụng cụ học tập và 

cơ sở hạ tầng giáo dục khi có thiên tai, thảm họa xảy ra. 

15. Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh 

Chỉ đạo việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thông báo chính 

xác, kịp thời các tin dự báo, cảnh báo về thiên tai, thảm họa và công tác phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thảm họa trên địa bàn trên sóng phát 

thanh và truyền hình. 

16. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum 

Chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự, ứng phó thảm 

họa, tìm kiếm cứu nạn tại địa bàn phụ trách. Chủ động phối hợp với lực lượng 

vũ trang đóng trên địa bàn để kịp thời khắc hậu quả thiên tai, thảm họa.  

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Kon Tum 

Theo chức năng, nhiệm vụ tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác 

phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự trên địa bàn; tổ 

chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên phòng tránh giảm nhẹ thiên 

tai, thảm họa; vận động cứu trợ, tổ chức thực hiện phân phối hàng hóa cứu trợ 

để khắc phục hậu quả do thiên tai, thảm họa gây ra. 

18. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum  

- Thực hiện dự báo, cảnh báo, cung cấp kịp thời, chính xác thông tin liên 

quan đến khí tượng, thủy văn cho Ban Chỉ huy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ủy 

viên Ban Chỉ huy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khác theo 

quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của Đài Khí tượng thủy văn 

Khu vực Tây Nguyên, chỉ đạo các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum đảm bảo thực hiện quan trắc, đo đạc trong mọi tình huống thời tiết, thủy 

văn. Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy và các đơn vị quản lý hồ 

chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện các bản tin cảnh báo, dự báo 

thiên tai và cung cấp kịp thời phục vụ sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy.  
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19. Viễn thông Kon Tum, Viettel Kon Tum:  

Chịu trách nhiệm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác 

chỉ đạo ứng phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.   

20. Công ty Điện lực Kon Tum:  

Trực tiếp chỉ đạo, ứng phó thiên tai, thảm họa trong lĩnh vực phụ trách, 

chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về lưới điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguồn 

điện ổn định cho các phụ tải quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống 

thiên tai, ứng phó thảm họa. Đồng thời xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố về 

đường dây tải điện. 

21. Chi nhánh xăng dầu Kon Tum 

 Đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng về xăng, dầu trên địa bàn tỉnh, 

tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa. 

22. Các Công ty thủy điện  

Các chủ hồ đập thủy điện (Gồm Công ty Thủy điện Ia Ly, Công ty Phát 

triển thủy điện Sê San, Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Công 

ty TNHH KoNia...) chịu trách nhiệm chỉ huy công tác phòng chống thiên tai, ứng 

phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo vận hành an toàn các công trình 

thủy điện do đơn vị quản lý, khai thác vận hành; phối hợp với các sở, ban ngành 

và địa phương có liên quan thực hiện phương án ứng phó với tình huống khẩn 

cấp các công trình đã được phê duyệt; thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa 

thủy điện trên lưu vực sông Sê San đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

quy chế phối hợp giữa Công ty với các sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan 

của tỉnh Kon Tum trong công tác tham mưu vận hành liên hồ chứa thủy điện 

trên lưu vực sông Sê San và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ huy. 

23. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy 

- Lãnh đạo Văn phòng Thường trực chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ huy, 

Trưởng Ban Chỉ huy và pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Văn phòng 

Thường trực. 

- Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình các hoạt động về công tác 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tiếp nhận, thông tin chính xác chỉ 

thị, công điện, chỉ đạo của cấp trên, báo cáo của các địa phương, đơn vị và tình 

hình diễn biến mưa lũ, sự cố công trình, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban 

Chỉ huy chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương ứng phó, xử lý kịp thời các tình 

huống do thiên tai gây ra. Phối hợp với các huyện, thành phố báo cáo tình hình 

triển khai thực hiện, những thiệt hại do thiên tai, thảm họa gây ra và kết quả 

khắc phục (nếu có) theo đúng quy định. 

- Theo dõi, tổng hợp các ý kiến đề xuất của Sở Công Thương, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, các Công ty 

thủy điện và đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai) xem xét, trình 
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Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy ban 

hành lệnh vận hành điều tiết liên hồ thủy điện trên lưu vực sông Sê San theo 

Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có thiên tai, thường xuyên theo dõi diễn 

biến thời tiết, thủy văn, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy, 

Trưởng ban Ban Chỉ huy về tình hình thiệt hại do thiên tai, thảm họa gây ra trên 

địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành. 

VI. Trách nhiệm chung của các Ủy viên Ban Chỉ huy 

1. Các Ủy viên chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc thuộc phạm vi 

ngành, lĩnh vực công tác và nhiệm vụ được giao, bao gồm cả những công việc 

đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp dưới; thực hiện quản lý nhà nước về phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự thuộc lĩnh vực được phân 

công trên phạm vi địa bàn tỉnh. Trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình quản lý, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và thực hiện đầy đủ 

chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

2. Quyết định các vấn đề theo thẩm quyền hoặc trình Ban Chỉ huy, 

Trưởng Ban Chỉ huy xem xét, quyết định theo thẩm quyền các vấn đề liên quan. 

Những việc phát sinh vượt quá thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo Trưởng Ban 

Chỉ huy hoặc Phó Trưởng ban Thường trực để chỉ đạo giải quyết; không chuyển 

công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của sở, ngành mình sang sở, ngành khác 

hoặc lên Ban Chỉ huy, Trưởng Ban Chỉ huy; không giải quyết công việc thuộc 

nhiệm vụ, thẩm quyền của sở, ngành khác. 

3. Chủ động tham mưu với Ban Chỉ huy thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

được giao; phối hợp với các ủy viên khác để xử lý những vấn đề có liên quan 

đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành mình phụ trách 

và thực hiện nhiệm vụ chung của Ban Chỉ huy (có phụ lục phân công chi tiết các 
Ủy viên chịu trách nhiệm theo dõi về công tác Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm 
cứu nạn và Phòng thủ dân sự trên địa bàn các huyện, thành phố kèm theo). 

4. Các Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và 

Phòng thủ dân sự tỉnh đăng ký số điện thoại bàn, di động, máy Fax cho Văn 

phòng Thường trực Ban Chỉ huy để tổng hợp cung cấp cho các Ủy viên Ban Chỉ 

huy biết phối hợp công tác. (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy: Tại Chi cục 

Thủy lợi. Địa chỉ số 296 Duy Tân, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Số điện 

thoại liên lạc: 0260.3864585 hoặc 0260.3864364; số Fax: 0260.3864585; 

Email: pcttkontum@gmail.com). 

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh và thay thế 

Thông báo số 3117/TB-BCH ngày 23 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Yêu cầu các đơn vị, địa 

phương nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn vướng mắc hoặc khi có sự thay đổi nhân sự Ủy viên Ban Chỉ huy, các đơn 
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vị tổng hợp gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy để tổng hợp tham mưu 

Trưởng Ban Chỉ huy theo quy định./. 

Nơi nhận:   
- Như trên;                        

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);                                                           

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- Văn phòng TT BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NNTN.NVH.                                          

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Ngọc Tuấn 
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