UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 296 /TB-BCH

Vĩnh Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Vĩnh Yên
Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2018 Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Quyết định số 3116 /QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố
ngày 15/10/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn thành phố Vĩnh Yên, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố phân
công nhiệm vụ các thành viên như sau:
1. Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban:
Phụ trách chung.
2. Ông Đào Văn Quyết - Phó chủ tịch UBND thành phố - Thường trực:
Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN thành phố.
3. Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Trưởng phòng Kinh tế - Phó Trưởng ban:
- Tổng hợp, báo cáo tiến độ, tham mưu các vấn đề liên quan đến công tác
PCTT&TKCN để báo cáo UBND thành phố và UBND tỉnh; Nắm bắt các tình
huống thiên tai có thể xảy ra, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan triển
khai các kế hoạch, phương án đối với mọi tình huống về thiên tai và cứu hộ cứu
nạn; dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN;
Tham mưu giúp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN trong việc đôn đốc, kiểm tra thực
hiện nhiệm vụ; Chỉ đạo phục hồi sản xuất sau thiên tai; Thường trực tại Văn phòng
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN; xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của Trưởng ban và Lãnh đạo
UBND thành phố khi có tình huống đột xuất xảy ra.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
Chỉ đạo công tác PCTT&TKCN phường Đống Đa.
4. Ông Nguyễn Văn Tâm - Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự thành phố - Phó
Trưởng ban:
- Giúp Trưởng ban phụ trách công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn do thiên
tai gây ra trên địa bàn thành phố. Trực tiếp chủ trì phối hợp với các phòng, ban,
đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, phương án cứu nạn, cứu hộ đối với các
nguy cơ có thể xảy ra như: Bão, áp thất nhiệt đới, mưa lớn, giông sét, lốc xoáy,…
- Xây dựng kế hoạch hiệp đồng về PCTT&TKCN, phòng chống cháy nổ cứu sập với các lực lượng ở đơn vị quân đội và UBND các xã, phường; Trực tiếp
chỉ đạo công tác phối hợp, huy động bố trí lực lượng, phương tiện tham gia ứng
cứu, xử lý các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa
bàn thành phố.
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- Tham mưu cho UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố tổ chức
huấn luyện lực lượng xung kích PCTT&TKCN của thành phố; xây dựng chương
trình và hướng dẫn các xã, phường tổ chức huấn luyện bổ sung về công tác
PCTT&TKCN cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ ở cơ sở.
- Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch bổ sung các trang thiết bị để tham
gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; sẵn sàng phối hợp với các đơn vị huy động
lực lượng tham gia khắc phục hậu quả tại các xã, phường khi có yêu cầu.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
Chỉ đạo công tác PCTT&TKCN phường Hội Hợp.
5. Ông Trần Hồng Trường - Trưởng Công an thành phố - Phó Trưởng ban:
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn
thành phố. Phối hợp với lực lượng quân đội, các ngành, địa phương tham gia cứu
hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai xảy ra. Trực tiếp chủ trì phối hợp
với các phòng, ban, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, phương án cứu nạn,
cứu hộ đối với các nguy cơ có thể xảy ra về các hoạt động khủng bố phá hoại, tai
nạn giao thông đường bộ, đường sắt nội thị, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng
tình hình thiên tai, tai nạn, thảm hoạ để trộm cắp, cướp giật.
- Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp và tổ chức triển khai phương án
PCTT&TKCN, bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu bị
ảnh hưởng do thiên tai, nhằm đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham
gia giao thông.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
Chỉ đạo công tác PCTT&TKCN xã Thanh Trù.
6. Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ thành phố - Thành viên:
- Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt
Luật phòng, chống thiên tai, Luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn
thi hành; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức vận động nhân dân
đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ
và cứu nạn,…
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
7. Ông Dương Đức Nam - Chánh Văn phòng HĐND và UBND - Thành viên:
- Tham mưu giúp Thường trực UBND thành phố và Trưởng Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN thành phố chỉ đạo, điều phối mọi quan hệ phối hợp giữa các cấp,
các ngành trong thành phố về công tác PCTT&TKCN. Kịp thời thông báo, phát
thông tin, mệnh lệnh có liên quan đến các cấp các ngành. Trực tiếp phụ trách công
tác PCTT&TKCN trong cơ quan HĐND và UBND thành phố. Phối hợp với các
phòng, ban, đơn vị có liên quan kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch về công
tác PCTT&TKCN đối với các cá nhân, đơn vị; bố trí địa điểm trực cho các đồng
chí tham gia trực PCTT&TKCN ở thành phố.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
Chỉ đạo công tác PCTT&TKCN phường Ngô Quyền.
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8. Bà Hoàng Thị Hồng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Thành viên:
- Tham mưu giúp Trưởng ban đảm bảo kinh phí phục vụ cho công tác
PCTT&TKCN và kinh phí cho việc xử lý các tình huống khi có thiên tai xảy ra;
Tổng hợp, đề xuất kinh phí thực hiện trên cơ sở dự trù của các đơn vị đảm bảo cho
công tác PCTT&TKCN trên địa bàn thành phố.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
9. Ông Nguyễn Ngọc Thu - Trưởng phòng Quản lý Đô thị - Thành viên:
- Phối hợp với phòng Kinh tế, UBND các xã, phường, các đơn vị tiến hành
kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, san lấp sông, ngòi, kênh mương trái phép.
- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án phân
luồng, tổ chức hướng dẫn giao thông và thông tin cảnh báo tại các điểm, các khu
vực, tuyến đường giao thông có nguy cơ bị úng ngập khi mưa, bão, lũ xảy ra.
- Chịu trách nhiệm huy động, điều hành các phương tiện ô tô, máy xúc,...khi
có tình huống xảy ra.
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các công trình, dự án đang thi công đảm bảo
không làm ảnh hưởng đến hệ thống tiêu thoát nước đô thị và các dự án liên quan
đến việc tiêu thoát nước xung quanh hồ Đầm Vạc, lập bản đồ theo dõi ngập úng
trên địa bàn.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
Chỉ đạo công tác PCTT&TKCN phường Khai Quang.
10. Bà Dương Thị Hải Liên - Trưởng phòng LĐ TB&XH - Thành viên:
- Tham mưu giúp UBND thành phố giải quyết, trợ giúp kịp thời cho các gia
đình bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra, ổn định đời sống cho nhân dân theo quy
định hiện hành; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cứu trợ ở các địa phương.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
11. Ông Hoàng Đình Thuật - Chánh Thanh tra - Thành viên:
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức
PCTT&TKCN của các đơn vị. Đề xuất, kiến nghị với UBND thành phố xử lý
nghiêm các đơn vị, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Luật phòng, chống
thiên tai, Luật Đê điều; các kế hoạch, phương án PCTT&TKCN trên địa bàn
thành phố.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
Chỉ đạo công tác PCTT&TKCN phường Tích Sơn.
12. Ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng Nội vụ - Thành viên:
- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng phương án,
trưng tập, huy động lực lượng của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành
phố để triển khai ứng phó đối với các tình huống về thiên tai và cứu hộ, cứ nạn
xảy ra trên địa bàn.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
Chỉ đạo công tác PCTT&TKCN phường Liên Bảo.
13. Ông Nguyễn Xuân Huy - Trưởng phòng Văn hóa, TT và TT - Thành viên:
- Tham mưu giúp UBND thành phố, BCH PCTT&TKCN thực hiện các biện
pháp khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra đối với các công trình văn hóa, di tích
lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, thể thao, du lịch, quảng cáo, phát thanh
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truyền hình, thông tin cơ sở, hạ tầng thông tin,... trên địa bàn thành phố thuộc
phạm vi quản lý.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
Chỉ đạo công tác PCTT&TKCN phường Đồng Tâm.
14. Bà Nguyễn Thị Lương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, TT và TT Thành viên:
- Thông báo chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết
mưa bão, sự cố thiên tai; các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị về công tác
PCTT&TKCN của thành phố; tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân những kiến
thức cơ bản về PCTT&TKCN để nhân dân tích cực làm tốt công tác phòng, chống
thiên tai; khi nhận được các thông báo, công điện về bão, áp thấp nhiệt đới,… phải
tổ chức phát tin 2 giờ một lần (vào đầu giờ); đối với các tin khẩn, công điện phải tổ
chức phát ngay sau đó cứ mỗi giờ phát lại một lần liên tục cả ngày trên các hệ
thống phát thanh của thành phố và xã, phường.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
15. Ông Vũ Hoàng Mạnh - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây
dựng - Thành viên:
- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích, xây dựng kế hoạch, bố trí
lực lượng chặt tỉa cành cây có khả năng gẫy, đổ trên các tuyến đường thuộc địa bàn
thành phố; Thực hiện nạo vét toàn bộ hệ thống cống, rãnh thoát nước đô thị. Bố trí
lực lượng trực khi có mưa to xảy ra để kịp thời khơi thông các cửa thu nước đảm
bảo việc tiêu thoát nước.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
Chỉ đạo công tác PCTT&TKCN xã Định Trung.
16. Ông Phan Tiến Long - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố - Thành viên:
- Tuyên truyền, vận động, huy động đóng góp các nguồn lực trong các tổ chức,
doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân để phuc vụ công tác PCTT&TKCN trên địa bàn
thành phố; vận động cứu trợ nhân đạo trong tình huống khẩn cấp khi thiên tai xảy ra.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
17. Ông Trần Đình Trọng - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Thành viên:
- Giúp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN nắm bắt nhanh các tình huống, theo dõi
chặt chẽ diễn biến thiên tai có thể xảy ra; Tham mưu giúp Trưởng ban xây dựng
các văn bản chỉ đạo đôn đốc triển khai các nhiệm vụ PCTT&TKCN; Phối hợp với
các đơn vị chủ trì tiến hành kiểm tra, đôn đốc các xã, phường triển khai kế hoạch,
phương án PCTT&TKCN; tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa
bàn thành phố.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
18. Ông Nguyễn Đông Giang - Phó Trưởng phòng - phụ trách phòng Tài
nguyên và Môi trường - Thành viên:
- Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước; tổ chức ứng
phó, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường khi thiên tai xảy ra. Có phương án, kế
hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
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19. Ông Trần Việt Thắng - Phó Chỉ huy Trưởng - Tham mưu Trưởng Ban
chỉ huy Quân sự thành phố - Thành viên:
- Duy trì tốt công tác trực PCTT&TKCN của lực lượng vũ trang, sẵn sàng huy
động được ngay các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
- Giúp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố, hiệp đồng chặt chẽ với các
đơn vị quân đội và các xã, phường bảo đảm tốt về lực lượng, phương tiện tham gia
cứu hộ, cứu nạn.
- Trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn của các đơn vị
quân đội đến tăng cường và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích
PCTT&TKCN của thành phố và xã, phường tham gia khắc phục hậu quả.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
20. Ông Lê Xuân Công - Phó Trưởng Công an thành phố - Thành viên:
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Cứu nạn,
cứu hộ và TKCN khi có tình huống xảy ra. Trực tiếp chủ trì phối hợp với các
phòng, ban, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, phương án cứu nạn, cứu hộ có
thể xảy ra như cháy nổ, đổ sập tại các chợ, khu dân cư, nhà cao tầng, khu công
nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, kho xăng dầu; Sự cố tai nạn nguy hiểm trong hoạt
động sản xuất, đời sống hàng ngày (như người bị điện giật, đuối nước, sét đánh,
người đang trong tình trạng nguy hiểm ở trên cao; sụp đổ nhà, công trình không
thuộc diện cao tầng).
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
21. Bà Nguyễn Thị Thúy Bình - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ - Thành viên:
- Tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ và gia đình tích cực
tham gia công tác PCTT&TKCN.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
22. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Bí thư Thành đoàn Vĩnh Yên - Thành viên:
- Chỉ đạo các tổ chức đoàn cấp dưới chủ động tham gia lực lượng theo
phương châm “4 tại chỗ” của cấp mình, phối hợp Công an thành phố, Ban Chỉ huy
Quân sự thành phố lập phương án huy động lực lượng thanh niên để cảnh báo an
toàn trên các tuyến đường, địa điểm khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm hoạ để khắc
phục hậu quả thiên tai.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
23. Bà Trần Thị Trường - Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê thành phố Thành viên:
- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tổ chức thu thập thông tin, xử lý, tổng
hợp, phân tích và báo cáo số liệu liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
24. Ông Nguyễn Tất Hồng - Giám đốc Trung tâm Viễn thông Vĩnh Yên Thành viên:
- Xây dựng phương án đảm bảo cho mạng lưới thông tin, liên lạc thông suốt
trong mọi tình huống, đặc biệt trong quá trình xảy ra thiên tai, tìm kiếm cứu hộ,
cứu nạn.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
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25. Ông Nguyễn Văn Yên - Giám đốc Điện lực Vĩnh Yên - Thành viên:
- Đảm bảo cung ứng điện phục vụ công tác chống hạn, tiêu úng, phục vụ sản
xuất và sinh hoạt của nhân dân; Lập kế hoạch đảm bảo công tác an toàn về nguồn
điện và đường dây tải điện trên địa bàn thành phố trong mùa mưa bão, cảnh báo và
tổ chức ứng cứu khi có thiên tai, mưa to, gió lớn xảy ra; Xây dựng phương án cụ
thể phục hồi lưới điện, đảm bảo sản xuất và đời sống sau thiên tai. Chủ động
phương tiện, nhân lực xử lý ngay các tình huống có thể xảy ra đảm bảo giao thông,
an toàn cho người dân, cụ thể như cây đổ, cột điện đổ, ảnh hưởng đến an toàn lưới
điện.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
26. Ông Nguyễn Mạnh Hoàn - Giám đốc Trung tâm Y tế - Thành viên:
- Lập kế hoạch điều động lực lượng Y- Bác sỹ, các đội cứu thương,
phương tiện, thiết bị thuốc hỗ trợ để cứu thương điều trị bệnh nhân khi xảy ra
các tình huống thiên tai .
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
27. Ông Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc Xí nghiệp Thuỷ lợi Vĩnh Yên Thành viên:
- Chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống tưới, tiêu, kênh mương thoát nước
nội đồng; kênh liên phường, liên xã; Phối hợp xây dựng kế hoạch tu bổ hệ thống
công trình thủy lợi được giao quản lý theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND
ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành Quy định phân cấp
quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Xây dựng kế hoạch,
phương án phòng chống hạn hán, ngập úng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
* Trụ sở làm việc: Cơ quan Thường trực BCH PCTT&TKCN thành phố đặt
tại phòng Kinh tế.
Điện thoại liên hệ: 0211.3862.786; 093.616.3818; 0912.352.478.
Trưởng BCH PCTT&TKCN thành phố yêu cầu các thành viên BCH
PCTT&TKCN thành phố, Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các
xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra
nắm tình hình khi có thiên tai xảy ra, báo cáo kịp thời gửi về Văn phòng Thường
trực BCH PCTT&TKCN thành phố thành phố để chỉ đạo và đề ra biện pháp khắc
phục kịp thời và tổng hợp báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- BCH PCTT&TKCN tỉnh (B/c);
- TT. Thành uỷ, HĐND TP (B/c);
- CT, các PCT;
- Thành viên BCH PCTT&TKCN TP (T/h);
- UBND xã, phường (T/h);
- Lưu: VT, KT.

TRƯỞNG BAN

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Nguyễn Việt Phương

