
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định năm 2021 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

 Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/03/2017 quy định tổ 
chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; số 160/2018/NĐ-CP ngày 
29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 487/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định; 

Căn cứ sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định; 

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
của đơn vị; Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Chi 
cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Nam Định năm 2021 gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Trần Ngọc Chính - Chi cục trưởng:                                  Trưởng ban; 
2. Bà Nguyễn Thị Hằng - CT CĐCS, Phó Chi cục trưởng:   Phó Trưởng ban; 
3. Ông Nguyễn Quốc Việt - Trưởng phòng Bảo vệ thực vật:              Thư ký; 
4. Bà Nguyễn Quỳnh Trang - Phụ trách Kế toán:                                Ủy viên; 
5. Ông Ninh Đình Thắng - Trưởng phòng Thanh tra- Pháp chế:       Ủy viên; 
6. Ông Hoàng Đức Hân - Trưởng phòng Trồng trọt:                          Ủy viên; 
7. Bà Trần Thị Thơ - Trưởng trạm Kiểm dịch thực vật nội địa:         Ủy viên; 
8. Ông Vũ Quang Đạo - Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa:                Ủy viên. 
Điều 2. Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Chi cục có 

nhiệm vụ:  
- Theo dõi các thông tin  về dự báo thời tiết, tình hình diễn biến thiên tai lụt, 

bão để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ứng phó 
với biến đổi khí hậu, bảo vệ an toàn sản xuất, tính mạng và tài sản của đơn vị; nhanh 
chóng khắc phục hậu quả sau thiên tai lụt, bão. 

- Kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo 
cáo, xử lý và hỗ trợ khắc phục thiệt hại sản xuất do thiên tai gây ra. 

- Bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm, chuốc chữa bệnh 
theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các Phòng, 
Trạm trực thuộc Chi cục và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 
 

 

 

Trần Ngọc Chính 
 

    SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT NAM ĐỊNH 

CHI CỤC TT & BẢO VỆ THỰC VẬT  

 

Số:      /QĐ-CCTTBVTV 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

     Nam Định, ngày 05 tháng 5 năm 2021 
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