ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 31 tháng 7 năm 2019

Số: 2197 /UBND-KGVX
V/v cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai,
bảo đảm ổn định đời sống nhân dân
khi thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh
năm 2019

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 3037/LĐTBXH-BTXH ngày 26/7/2019 của Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn
định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2019 (có văn bản gửi kèm theo),
Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
theo chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác
cứu trợ, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2018, trên cơ sở đó bổ sung,
hoàn thiện phương án ứng phó với thiên tai năm 2019 bảo đảm chủ động ứng
phó với thiên tai lớn có thể xảy ra tại địa phương theo đề nghị của Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 3037/LĐTBXH-BTXH ngày 26/7/2019;
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn đến năm 2020.
2. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ
quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo dõi sát tình
hình, diễn biến thiên tai, kịp thời thống kê số người chết, số người mất tích,
người bị thương, số nhà sập, trôi, hư hỏng để có chính sách hỗ trợ người dân
theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ;
nắm chắc tình hình thiếu đói để có biện pháp cứu trợ kịp thời, tuyệt đối không
để người dân nào bị đói, bị khát, không người dân nào không có nhà ở; kịp thời
thăm hỏi, động viên, giải quyết chính sách cho các gia đình bị thiệt hại và thực
hiện đồng bộ các giải pháp, nhanh chóng ổn định đời sống dân sinh và phát triển
sản xuất (trong đó ưu tiên nhóm đối tượng là người có công, gia đình chính
sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội khác);

vận động các tổ chức, cá nhân chung tay khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời
báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (trong trường hợp vượt quá
khả năng của tỉnh) để báo cáo Trung ương nhu cầu hỗ trợ lương thực, kinh phí
khắc phục hậu quả thiên tai; tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã
hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Như Kính gửi; (thực hiện)
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên NLN (Hòa);
- Lưu VT, KGVX (Bắc).
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