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- Đối với các tình huống lũ cục bộ, sạt lở bờ biển quy mô nhỏ hoặc bão,
ATNĐ, ảnh hưởng nhẹ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã trực tiếp giải
quyết, huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, thực hiện tốt phương châm
"4 tại chỗ" theo kế hoạch của từng địa phương;
- Nguồn kinh phí để giải quyết hậu quả, khắc phục thiệt hại này được sử dụng
từ nguồn thu quỹ phòng, chống lụt bão hàng năm và nguồn dự phòng của các địa
phương. Trường hợp vượt quá khả năng tài chính của địa phương thì đề xuất Ủy ban
nhân dân thành phố hỗ trợ.
2. Phân cấp đối với thành phố:
- Đối với các tình huống thiên tai, bão, ATNĐ đổ bộ trực tiếp gây lũ, lũ quét,
ngập lụt quy mô vừa, gây tổn thất về người và tài sản của các địa phương, tai nạn tàu
thuyền trên biển, … Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo trực tiếp thông qua Ban
chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố làm tham mưu. Trường
hợp vượt khả năng của thành phố ở các tình huống động đất, sóng thần, rò rỉ hóa
chất, sập nhà cao tầng, cháy chợ, cháy khu dân cư, cháy khu cụm sản xuất công
nghiệp, tai nạn tàu hỏa thì thành phố sẽ phối hợp các ngành của tỉnh giải quyết;
- Nguồn kinh phí để giải quyết hậu quả, khắc phục thiệt hại này được sử dụng
từ nguồn ngân sách dự phòng hàng năm cho công tác phòng, chống lụt bão và tìm
kiếm cứu nạn, nguồn thu quỹ phòng, chống lụt bão hàng năm của thành phố và các
địa phương. Trường hợp nguồn kinh phí vượt quá khả năng ngân sách của thành phố
thì Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xin hỗ trợ từ tỉnh, đồng thời huy động nhân dân
trong thành phố đóng góp.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn của thành phố, các phòng,
ban liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã phải bổ sung, xây dựng hoàn thiện
phương án, kế hoạch cụ thể cho từng ngành, đơn vị và địa phương mình. Riêng các
phường, xã phải xây dựng kế hoạch ngân sách, kinh phí mua sắm, đầu tư trang thiết
bị, phương tiện cần thiết thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban chỉ huy Phòng,
chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố xem
xét, quyết định
2. Giao Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn
thành phố (Phòng Kinh tế thành phố) tổ chức quán triệt, phổ biến công khai nội dung
Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố./.
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