UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 2904 /SNN-PCTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2019

V/v đề nghị Báo cáo tổng kết công tác
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn năm 2019

Kính gửi:
-

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
Các Sở, ban ngành;
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
Công an tỉnh;
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Trung Tâm phối hợp TKCN hàng hải Khu vực III;
Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;
Đài Thông tin duyên hải Vũng Tàu;
Chi cục Thủy sản;
Chi cục Thủy lợi;
Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Thực hiện Kế hoạch số 1507/KH-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và thực
hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết công tác Phòng chống thiên
tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn –Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và
Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kính đề nghị:
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương Báo cáo tổng kết công tác Phòng chống
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020 tại cơ
quan, đơn vị, địa phương (theo đề cương báo cáo).
- Chi cục Thủy lợi, Trung tâm quản lý khai thác các công trình thủy lợi báo
cáo thêm về công tác quản lý, vận hành, an toàn hồ đập và các công trình thủy lợi
trên địa bàn tỉnh.
2. Đề xuất các tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh và giấy khen của Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu
nạn tỉnh năm 2019. Hồ sơ đề nghị gồm: Văn bản đề nghị của cấp trình khen; Biên
bản họp hội đồng thi đua của cấp trình khen; Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân
(theo mẫu số 7, Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2019).

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Báo cáo
gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/11/2019 để tổng hợp
(gửi trước bằng mail vpbchpcttbrvt@gmail.com)./.
(Đính kèm đề cương Báo cáo công tác PCTT&TKCN năm 2019 và phương
hướng thực hiện năm 2020)
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT-TB; PCT-PTB TTr (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c)
- Lưu VT, VPTTr-PCTT.

GIÁM ĐỐC

(Ngày 14/11/2019)
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ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2020
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI NĂM 2019, NHỮNG KẾT
QUẢ ĐẠT ĐƢỢC, TỒN TẠI KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Công tác kiện toàn, tổ chức Ban chỉ huy các cấp:
2. Kết quả cập nhật rà soát các phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão
và phương án ứng phó các loại hình thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai:
3. Kết quả cập nhật, bổ sung Phương án sơ tán, di dân khi có thiên tai xảy
ra:
4. Tình hình triển khai Luật phòng chống thiên tai, Nghị định số
160/2018/NĐ-CP:
5. Tình hình thu và trích Quỹ Phòng chống thiên tai:
a. Kết quả thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2019
b. Kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2020
6. Tình hình thực hiện công tác PCTT&TKCN theo phương châm 4 tại chỗ:
a. Công tác phòng chống thiên tai
b. Công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển
7. Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức
cộng đồng về Phòng chống thiên tai:
8. Tổ chức diễn tập phương án ứng phó với thiên tai các cấp:
9. Tình hình thiệt hại và kinh phí thực hiện hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra
tại địa phương:
10. Thuận lợi, khó khăn
11. Đề xuất, kiến nghị
II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020
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