
UBND HUYỆN NHƯ THANH 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:          /NN&PTNT-TL 
 

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết 

định về quy định, chức năng, nhiệm vụ, 

cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường 

trực Chỉ huy phòng thủ dân sự, ứng phó 

sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

huyện Như Thanh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      
     Như Thanh, ngày      tháng     năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Thanh. 
   

Ngày 07/6/2022, Phòng Nông nghiệp và PTNT nhận được công văn số 

616/BCH-TM của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Thanh về việc thẩm định, 

đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định về quy định, chức năng, nhiệm vụ, cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng thủ dân sự, ứng phó sự 

cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Như Thanh. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quyết định, Phòng Nông nghiệp và PTNT 

tham gia một số ý kiến cụ thể như sau: 

1. Nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng thủ dân sự, ứng 

phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quy định tại các căn cứ sau: 

- Tại Điều 8, Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ 

quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

- Tại mục 4, Điều 24, Nghị định 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của 

Chính phủ về Phòng thủ dân sự;  

- Tại mục 4, Điều 28, Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên 

tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật 

Đê điều. 

2. Cơ cấu tổ chức. 

Phần b) Về tổ chức hoạt động của Văn phòng thường trực đề nghị ghi gọn 

lại như sau. 

Chánh văn phòng, các phó chánh văn phòng do Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, phó trưởng Công an huyện kiêm nhiệm 

được sử dụng tổ chức, bộ máy và cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện, Công an huyện để giúp việc cho Ban Chỉ huy huyện thực hiện nhiệm vụ 

phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định. 
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Phòng Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến để Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Như Thanh hoàn thiện Quyết định./. 

Nơi nhận:    
- Như trên;               
- Lưu NN. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 

 
Lương Hồng Sỹ 
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