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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án ứng phó với thiên tai 

theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH 

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 

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

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BCA, ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Công 

an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 4146/QĐ-BCA, ngày 09/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 3972/QĐ-UBND, ngày 05/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Công an tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Phương án ứng phó với 

thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 2324/QĐ-CAT, ngày 25/9/2017 phê duyệt Phương án của Công an tỉnh về 

ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2017 - 2020.  

Điều 3. Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh; Đồng chí Trưởng Công an các đơn vị, địa 

phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ ƯPT-BCA (báo cáo); 

- BCH PCTT & TKCN tỉnh (theo dõi, chỉ đạo); 

- Đ/c Giám đốc (báo cáo); 

- Các đ/c PGĐ (để theo dõi); 

- BCH ƯPT CAT (thực hiện); 

- CA các ĐV, ĐP (thực hiện); 

- Lưu PV01 (Trung tâm TTCH). 
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