
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THANH BÌNH THỊNH 

 

Số:  99 /QĐ-UBND 

            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Bình Thịnh, ngày 23 tháng 3 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án Phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh,  

siêu bão năm 2022 trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 /6/ 2015 và Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương 22/11/ 2019; 

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

Căn cứ Quyết định số 2901/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2016 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả cập nhật phân vùng bão, xác định 

nguy cơ bão, nước dâng do bão và phân vùng gió cho các vùng ở độ sâu trong 

đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ; 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt phương án phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão 

năm 2022 trên địa bàn xã. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. 

Văn phòng  -  Thống kê  xã; Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã; 

các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

                                                    

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;  

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện;                  

- Lưu: VT, PCTT. 

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

      CHỦ TỊCH 
 

                               

 

 

       Đoàn Ngọc Hường 
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