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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt đề cương, dự toán xây dựng Kế hoạch Phòng chống thiên 

tai tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025” 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

 

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai năm 19/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

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

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công 

tác phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”; 

Căn cứ nhiệm vụ được UBND tỉnh Quảng Trị giao tại công văn số 

1234/UBND-NN ngày 24/3/2020; 

Căn cứ công văn số 2759/STC-TCHCSN ngày 13/8/2014 của Sở Tài chính 

Quảng Trị về việc dự toán xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.  

Để triển khai thực hiện việc xây dựng Kế hoạch đảm bảo chất lượng, đúng 

tiến độ được UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh 

Phê duyệt đề cương, dự toán thực hiện xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên 

tai tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, với các nội dung sau: 

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng “Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 2021-2025” 

2. Mục đích:  

Xây dựng và ban hành Kế hoạch Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2021-2025 phù hợp với thực tiễn địa phương và các hướng dẫn, quy 

định của pháp luật; lồng ghép vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2021-2025 của tỉnh. 

3. Nội dung thực hiện: 

- Khảo sát thực tế, thu thập dữ liệu phòng, chống thiên tai. 
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- Phân tích, đánh giá, tổng hợp rủi ro thiên tai, xác định nguyên nhân, đề 

xuất giải pháp, xây dựng báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai. 

- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025. 

- Lập bản đồ thông tin phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

Quảng Trị năm 2020. 

4. Đơn vị quản lý và tổ chức thực hiện: Chi cục Thủy lợi Quảng Trị 

(Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Trị). 

5. Phạm vi thực hiện: Trên toàn tỉnh Quảng Trị. 

6. Thời gian thực hiện: Năm 2020 

7. Kinh phí thực hiện: 

- Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 282.000.000 đồng (Hai trăm tám 

mươi hai triệu đồng chẵn./.) 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Trích từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai. 

 (Đính kèm theo Đề cương, dự toán nhiệm vụ: Xây dựng “Kế hoạch 

phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”) 

Sở Nông nghiệp & PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Lưu: VT, CCTL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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