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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
của Sở Khoa học và Công nghệ
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ
về Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của
UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn của Sở Khoa học và Công nghệ gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở - Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng Ban.
3. Ông Dương Mạnh Tường, Chủ tịch Công đoàn Sở, Chi cục trưởng
Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng – Thành viên.
4. Ông Võ Văn Tâm - PTP Quản lý khoa học, Bí Thư Chi đoàn- Thành
viên.
5. Ông Hoàng Văn Thám, Quyền Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu
chuẩn, Đo lường, Chất lượng - Thành viên.
6. Ông Đào Ngọc Hoàng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng
và Thông tin khoa học và công nghệ - Thành viên.
7. Ông Võ Quyết Tiến – PTP Quản lý khoa học, Tự vệ trưởng cơ quan –
Thành viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy:
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật về
phòng chống thiên tai;

- Xây dựng phương án cụ thể để sẵn sàng đối phó nhằm giảm đến mức
thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
- Tổ chức thường trực, chỉ huy ứng phó với thiên tai, tìm kiến cứu nạn
trong thiên tai.
- Chỉ đạo tổ chức, thực hiện các biện pháp bảo vệ công sở khi xảy ra thiên
tai để giảm nhẹ thiệt hại. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có biện pháp khắc phục,
sửa chữa kịp thời các cơ sở có nguy cơ hư hỏng do thiên tai gây ra.
- Dự trữ sẵn sàng các phương tiện, dụng cụ… để có thể sử dụng bất cứ lúc
nào cần thiết.
- Theo dõi, chỉ đạo và báo cáo tình hình thiệt hại sau mỗi đợt thiên tai về
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có kế hoạch chỉ
đạo kịp thời.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc
Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đảng ủy Sở;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TC.
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