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Số: 56/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

            

   Cát Thành, ngày 09 tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiện toàn đội tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ bão 

 TT Cát Thành năm 2023 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TT CÁT THÀNH 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên 

tai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2009 ngày 06/01/2009 của Bộ NN & PTNT về 

hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ; 

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác PCTT & TKCN năm 2023 của TT Cát 

Thành; 

Xét đề nghị của Công chức Địa chính xây dựng đô thị và môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Thành lập đội tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ bão TT Cát 

Thành năm 2023 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Đội tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ bão TT Cát Thành năm 

2023, có nhiệm vụ: 

-  Chấp hành sự phân công của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các 

cấp và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên trách 

quản lý đê Điều. 

- Tuần tra, canh gác và thường trực trên các điếm canh đê, khi có báo 

động lũ từ cấp I trở lên. Theo dõi diễn biến của đê điều; phát hiện kịp thời những 

hư hỏng của đê điều và báo cáo ngay cho Ban chỉ huy chống lụt bão TT, cán bộ 

chuyên trách quản lý đê Điều phụ trách tuyến đê đó và khẩn trương tiến hành xử 

lý giờ đầu theo đúng kỹ thuật đã được hướng dẫn. 

- Tham gia xử lý sự cố và tu sửa kịp thời những hư hỏng của đê điều, 

dưới sự hướng dẫn về kỹ thuật của cán bộ chuyên trách quản lý đê Điều hoặc ý 

kiến chỉ đạo của cấp trên. 



- Canh gác, kiểm tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi 

phạm pháp Luật về đê Điều và phòng, chống lụt, bão và báo cáo ngay cán bộ 

chuyên trách quản lý đê điều. 

- Đeo phù hiệu khi làm nhiệm vụ. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 15/3/2022. 

Điều 3: Công chức Văn phòng HĐND - UBND TT, Trưởng ban chỉ huy 

PCTT & TKCN TT và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- BCH PCTT &TKCN huyện;                 Để b/c 

- TT Đảng ủy, HĐND TT; 

- Như điều 3; 

-  Lưu: VP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Chung 
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