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  UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /STNMT-VP 

V/v: Thực hiện công tác phòng 

chống thiên tai, phòng chống cháy, 

nổ, cháy rừng, cứu sập  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày      tháng 7 năm 2019 

            Kính gửi:  

                   - Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 

         - Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Sở. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc Hiệp đồng phòng, chống thiến tai - tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, 

cháy rừng, cứu sập trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 3097/UBND-KTTCKT ngày 

10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Quyết định số 

649/QĐ-TTg ngày 30/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Ban Chỉ 

huy quân sự tự vệ Sở triển khai các nhiệm vụ sau: 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền, quán 

triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nội dung Kế 

hoạch số 293/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về việc Hiệp đồng 

phòng, chống thiến tai - tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu 

sập trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 30/5/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 

2020 và các văn bản liên quan đến phòng chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng chống, ứng phó 

sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (có Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 

27/5/2019 của UBND tỉnh và Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 30/5/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ kèm theo). 

2. Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Sở chuẩn bị, lực lượng, phương tiện sẵn sàng 

huy động tham gia xử trí các tình huống trên địa bàn khi có lệnh. (Bố trí 03 đồng 

chí sẵn sàng tham gia khi có lệnh). 

3. Phòng Môi trường thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo 

thời tiết, chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác thông báo 

tình hình thời tiết, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, mưa lũ và các nguy cơ thiên tai có 

thể xảy ra đối với các phòng, đơn vị trực thuộc; tăng cường kiểm tra các địa bàn 

trọng yếu thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, hướng dẫn, đôn đốc các địa 
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phương, đơn vị thực hiện các biện pháp vệ sinh, xử lý, đảm bảo môi trường trước, 

trong và sau thiên tai. 

4. Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước kiểm soát chặt chẽ việc khai thác 

cát, sỏi, tài nguyên khoáng sản, nước ngầm không làm tăng nguy cơ sạt lở đất ở 

vùng núi, sạt lở bờ sông. 

5. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thực hiện tốt công tác phối 

hợp, cung cấp thông tin số liệu quan trắc môi trường phục vụ công tác dự báo, 

cảnh báo thiên tai theo yêu cầu của cơ quan, cấp có thẩm quyền. 

6. Giao Văn phòng Sở làm cơ quan thường trực, tiếp nhận và xử lý thông tin 

thiên tai báo cáo Lãnh đạo Sở giải quyết. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở phân công 

các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện lịch trực ứng phó thiên tai 

ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ, ngày lễ. Thời gian thực hiện trực 24/24 giờ 

trong những ngày mưa bão.  

Với nội dung trên, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị, Ban Chỉ huy 

quân tự vệ Sở triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh Văn Phòng (theo dõi, đôn đốc); 

- Lưu: VT, VP (Hạnh). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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