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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 46/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 

2015, tầm nhìn đến năm 2020  

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (tờ trình số 430/TTr-UB ngày 08 

tháng 11 năm 2004), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến 

năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây: 

I. MỤC TIÊU QUY HOẠCH 

1. Bảo đảm sự chỉ đạo phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để 

đáp ứng kịp thời yêu cầu tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. 

2. Dự kiến một số tình huống cơ bản, trên cơ sở đó xác định cơ quan chỉ huy, 

lực lượng tham gia ứng phó và nhu cầu về chủng loại trang thiết bị phục vụ tìm 

kiếm cứu nạn. 

3. Định hướng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị chuyên 

trách để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; mua sắm trang thiết bị và phát triển 

nguồn nhân lực phục vụ tìm kiếm cứu nạn. 

II. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH  

1. Xác định cơ quan chuyên trách ở Trung ương và củng cố, kiện toàn cơ quan 

chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn các cấp để chỉ đạo, điều hành có hiệu quả lĩnh vực tìm 

kiếm cứu nạn, làm giảm thấp nhất thiệt hại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước và từng bước hội nhập quốc tế về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. 

2. Từng bước bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị để nâng cao năng 

lực tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị chuyên trách. 

3. Huy động mọi nguồn lực của xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế 

tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn; phát triển mô hình dịch vụ công, từng bước 

xã hội hóa ở một số khâu, một số lực lượng tìm kiếm cứu nạn. 
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4. Kết hợp chặt chẽ giữa quá trình thực hiện quy hoạch tìm kiếm cứu nạn với 

phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu về quốc phòng - an ninh. 

III. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CƠ BẢN; XÁC ĐỊNH CƠ QUAN CHỈ 

HUY, LỰC LƯỢNG, TRANG THIẾT BỊ ỨNG PHÓ. 

1. Bão, áp thấp gây lũ, lụt lớn; sóng thần; lũ quét ở vùng rừng núi. 

- Cơ quan chỉ huy:  

Trung ương: Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương chủ trì, phối hợp 

với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan; 

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Lực lượng tham gia ứng cứu: quân đội, công an, dân quân tự vệ, các lực 

lượng khác của địa phương; 

- Phương tiện: máy bay trực thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn, máy bay vận 

tải loại nhỏ; các loại tàu, xuồng, xe lội nước; nhà bạt cứu sinh các loại, phao áo cứu 

sinh, phao cứu sinh các loại. 

2. Thảm họa cháy rừng. 

- Cơ quan chỉ huy:  

Trung ương: Ban Chỉ đạo phòng chống cháy rừng chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 

cơ quan liên quan; 

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Lực lượng tham gia ứng cứu: quân đội, công an, dân quân tự vệ, các lực 

lượng khác của địa phương; 

- Phương tiện: máy bay trực thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn, máy bay vận 

tải loại nhỏ, xe chữa cháy, máy bơm nước, máy gạt, máy xúc. 

3. Thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. 

- Cơ quan chỉ huy:  

Trung ương: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm 

Cứu nạn và các cơ quan liên quan; 

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Lực lượng tham gia ứng cứu: công an, quân đội, dân quân tự vệ, các lực 

lượng khác của địa phương; 
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- Phương tiện: xe cứu hỏa, xe thang, xe hút khói, ống thoát hiểm, máy bơm 

nước, các trang thiết bị chuyên dụng. 

4. Thảm họa động đất, tai nạn gây sập đổ nhà cao tầng, hầm lò khai thác 

khoáng sản. 

- Cơ quan chỉ huy:  

Trung ương: Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì, phối hợp với các 

Bộ: Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan; 

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Lực lượng tham gia ứng cứu: quân đội, công an, dân quân tự vệ, các lực 

lượng khác của địa phương; 

- Phương tiện: máy bay trực thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn, tàu chuyên dụng 

tìm kiếm cứu nạn, cầu phao, máy xúc, máy gạt, xe cẩu, xe nâng, kích, xe đầu kéo, trang 

bị khoan cắt bê tông; tàu thuyền; nhà bạt cứu sinh các loại. 

5. Sự cố tràn dầu. 

- Cơ quan chỉ huy, lực lượng tham gia ứng cứu: thực hiện theo Quy chế hoạt 

động ứng phó sự cố tràn dầu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Phương tiện: tàu đa năng ứng phó sự cố tràn dầu; phao quây dầu trên biển, 

trên sông, chất phân tán, máy bơm hút và các trang thiết bị chuyên dụng. 

6. Sự cố rò rỉ, tán phát hóa chất độc hại. 

- Cơ quan chỉ huy:  

Trung ương: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công 

nghiệp, Quốc phòng và các cơ quan liên quan; 

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Lực lượng tham gia ứng cứu: các lực lượng chuyên ngành của các Bộ: Công 

nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Quốc phòng và các đơn vị liên quan; 

- Phương tiện: xe máy đặc chủng; quần áo, mũ phòng hóa; các trang thiết bị 

chuyên dụng. 

7. Tai nạn máy bay xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. 

- Cơ quan chỉ huy:  

Trung ương: Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì, phối hợp với các 

Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng; 

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 
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- Lực lượng tham gia ứng cứu: quân đội, công an, dân quân tự vệ, các đơn vị 

thuộc Bộ Giao thông vận tải và lực lượng khác của địa phương; 

- Phương tiện: máy bay trực thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn; các trang 

thiết bị xe máy chuyên dụng và thiết bị y tế cấp cứu. 

8. Tai nạn tàu, thuyền trên biển. 

- Cơ quan chỉ huy:  

Trung ương: Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì, phối hợp với các 

Bộ: Giao thông vận tải, Thuỷ sản, Quốc phòng; 

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Lực lượng tham gia ứng cứu: các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các Bộ: Giao 

thông vận tải, Thủy sản, Quốc phòng và lực luợng khác của địa phương;  

- Phương tiện: máy bay trực thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn; tàu chuyên 

dụng tìm kiếm cứu nạn; xuồng, ca nô chuyên dụng; nhà bạt cứu sinh các loại, phao 

áo cứu sinh, phao cứu sinh các loại. 

9. Sự cố vỡ đê, hồ, đập. 

- Cơ quan chỉ huy:  

Trung ương: Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương chủ trì, phối hợp 

với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Công nghiệp; 

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lực lượng tham gia ứng cứu: quân đội, công an, dân quân tự vệ, các lực 

lượng khác của địa phương; 

- Phương tiện: máy bay trực thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn, máy bay vận 

tải, xe ô tô vận tải, máy súc, máy đào, xe công trình, nhà bạt cứu sinh các loại, phao 

áo cứu sinh, phao cứu sinh các loại. 

10. Sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu khí. 

- Cơ quan chỉ huy:  

Trung ương: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban 

Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên 

quan; 

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xảy ra sự cố; 

- Lực lượng tham gia ứng cứu: các đơn vị dầu khí, quân đội, công an và các 

lực lượng trên địa bàn xảy ra sự cố; 
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- Phương tiện: máy bay trực thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn; tàu chuyên 

dụng tìm kiếm cứu nạn, tàu đa năng ứng phó sự cố tràn dầu; phao quây dầu trên 

biển, máy bơm nước, chất phân tán, thiết bị chuyên dụng. 

11. Tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông đặc biệt nghiêm trọng. 

- Cơ quan chỉ huy:  

Trung ương: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm 

kiếm Cứu nạn và các cơ quan liên quan; 

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Lực lượng tham gia ứng cứu: quân đội, công an, dân quân tự vệ, các đơn vị 

của Bộ Giao thông vận tải và lực lượng khác của địa phương; 

- Phương tiện: xe cẩu, xe nâng chuyên dụng; máy bay trực thăng lưỡng dụng 

tìm kiếm cứu nạn; máy hàn; máy cắt sắt, cắt bê tông; xe cứu thương. 

IV. HỆ THỐNG CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ LỰC LƯỢNG TÌM KIẾM 

CỨU NẠN. 

Tổ chức hệ thống cơ quan chỉ đạo và lực lượng tìm kiếm cứu nạn từ Trung 

ương đến địa phương như sau: 

- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn. 

- Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành. 

- Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn thuộc huyện (sau 

đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn địa phương).  

Để bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, có hiệu quả, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của 

các cơ quan, tại các Bộ liên quan và các địa phương thành lập cơ quan chỉ đạo làm 

việc theo chế độ kiêm nhiệm để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cơ quan này có 

thể kiêm nhiệm cả công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng... 

- Các đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. 

1. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn. 

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn là cơ quan làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm, bao gồm: Chủ tịch là thành viên Chính phủ; Phó Chủ tịch thường trực, một 

số ủy viên là cấp Thứ trưởng hoặc tương đương thuộc các Bộ: Quốc phòng, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Giao thông 

vận tải, Công nghiệp, Thủy sản, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Văn phòng 

Chính phủ; Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có cơ quan thường trực chuyên 

trách đặt tại Bộ Quốc phòng. 
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Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy 

ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và cơ quan thường trực. 

Để bảo đảm sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và sự phù hợp với Hiệp định 

ASEAN về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp mà Việt Nam đã ký tại Hội nghị 

Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 38 tại Viêng Chăn, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, 

phải khẩn trương triển khai việc nghiên cứu, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ 

cấu tổ chức, tính chất, phạm vi hoạt động của các Ban, Ủy ban đang làm việc theo 

chế độ kiêm nhiệm liên quan đến lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn như: phòng chống lụt 

bão, thiên tai, phòng chống cháy rừng, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông..., 

trên cơ sở đó xây dựng đề án về cơ cấu tổ chức theo hướng thành lập cơ quan 

chuyên trách ở Trung ương và một số đơn vị chuyên trách ở các Bộ liên quan để 

đảm nhiệm các nhiệm vụ nêu trên. 

2. Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành. 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn tại một số Bộ: Quốc phòng, Công 

an, Giao thông vận tải, Thủy sản, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.  

Ban Chỉ đạo nêu trên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự chỉ đạo trực 

tiếp về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn. Thủ 

trưởng các Bộ, cơ quan nêu trên quyết định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ 

của Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn tại Bộ, ngành mình. 

3. Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn địa phương. 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn tại các địa phương.  

Ban Chỉ đạo nêu trên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự chỉ đạo về 

lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn cấp trên và của Ủy 

ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương quyết định 

cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn ở địa 

phương cấp mình. 

4. Các đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. 

a) Kiện toàn các cơ quan, đơn vị sau đây: 

- Cơ quan thường trực giúp việc của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn. 

- Các trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực; các trung tâm phối hợp 

tìm kiếm cứu nạn Hàng hải; các trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không 

(trên các khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam). 

- Các trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực: miền Bắc, miền Trung, miền Nam. 

- Trung tâm huấn luyện tìm kiếm cứu nạn Hàng không; Trung tâm huấn luyện 

tìm kiếm cứu nạn Hàng hải. 

b) Nghiên cứu, đề xuất thành lập các đơn vị sau đây: 
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- Các trạm tìm kiếm cứu nạn tại một số huyện đảo xa đất liền: Cô Tô (Quảng 

Ninh), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Ly Sơn (Quảng Ngãi), 

Trường Sa (Khánh Hoà), Phú Quý (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), 

Thổ Chu, Phú Quốc (Kiên Giang). 

- Các đơn vị chuyên trách tìm kiếm cứu nạn thuộc các Bộ: Quốc phòng, Công 

an, Giao thông vận tải. 

Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát đề xuất về mô hình, cơ cấu tổ chức lực lượng, 

chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị nêu tại mục a, b khoản 4 nêu trên, trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

V. ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, QUẢN LÝ, SỬ 

DỤNG TRANG THIẾT BỊ TÌM KIẾM CỨU NẠN GIAI ĐOẠN NĂM 2006 - 

2015 

1. Nguyên tắc, mục tiêu đầu tư: 

a) Xây dựng cơ bản: 

Từng bước đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng cơ sở hạ tầng cho các đơn vị 

chuyên trách làm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn nêu tại điểm 4 phần 

IV Điều 1 Quyết định này (Phụ lục I kèm theo). 

b) Mua sắm trang thiết bị: 

- Ưu tiên trang bị các loại thiết yếu, thông dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn đáp 

ứng nhu cầu cứu nạn tại các vùng trọng điểm bão, lũ và các vùng ven biển để đưa vào 

dự trữ, sẵn sàng cấp phát khi cần gồm: các loại xuồng, ca nô có tốc độ cao; nhà bạt 

cứu sinh các loại; phao áo cứu sinh; phao cứu sinh các loại và các loại trang thiết bị 

cần thiết (Phụ lục II kèm theo). 

- Từng bước trang bị các loại thiết bị chuyên dụng đặc biệt, như: máy bay trực 

thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn; tàu tìm kiếm cứu nạn đa năng, chuyên dụng có 

tốc độ cao, tầm hoạt động xa bờ, chịu được gió bão đến cấp 8; tàu đa năng, chuyên 

dụng ứng phó sự cố tràn dầu, tầm hoạt động xa bờ; thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu; 

các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành (Phụ 

lục III kèm theo). 

Việc mua sắm các loại trang thiết bị nêu trên phải bảo đảm đúng danh mục quy 

định tại Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này và danh mục quy 

định chi tiết các chủng loại trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt. Các trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn dự trữ quốc gia phải bảo đảm 

đúng tiêu chuẩn dự trữ quốc gia. Khi cần dự trữ loại trang thiết bị thiết yếu, thông 

dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn ở một số Bộ, ngành và địa phương phải báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định. 

c) Trường hợp khẩn cấp: 
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Ngoài việc trưng dụng trang thiết bị của cá nhân, tổ chức theo quy định của 

Pháp lệnh Về tình trạng khẩn cấp. Có thể thuê trang thiết bị cần thiết của các doanh 

nghiệp, cơ quan, đơn vị để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ đề ra.  

2. Nguồn vốn đầu tư. 

a) Nguồn vốn ngân sách:  

Hàng năm các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, lập dự toán kinh 

phí cho lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước. Trước mắt, từ nay đến năm 2010 nguồn vốn đầu tư chủ 

yếu được bảo đảm từ ngân sách của Nhà nước và huy động các nguồn vốn khác. 

Nghiên cứu thực thiện xã hội hóa một số khâu thuộc lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. 

b) Nguồn vốn từ nước ngoài:  

Nguồn tài trợ, viện trợ nhân đạo của các tổ chức, cá nhân; vốn từ quan hệ quốc 

tế về tìm kiếm cứu nạn. 

3. Quản lý, sử dụng trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn. 

Xây dựng cơ chế cấp phát, quản lý, sử dụng trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn 

bao gồm: 

- Quy định việc sử dụng hàng dự trữ quốc gia phục vụ tìm kiếm cứu nạn sau khi 

đã xuất khỏi kho dự trữ quốc gia; 

- Quy định việc sử dụng trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn được cấp từ các 

nguồn khác; 

- Quy định biện pháp thu hồi, đưa vào niêm cất bảo quản sau khi kết thúc đợt 

hoạt động tìm kiếm cứu nạn để tái sử dụng trong thời gian tiếp theo; 

- Kiểm tra, thống kê, kiểm kê, báo cáo định kỳ, đột xuất. 

VI. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG GIAI ĐOẠN NĂM 2016 - 2020 

Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy 

hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn ở từng giai đoạn: năm 2006 - 2010 và 

giai đoạn năm 2011 - 2015, trên cơ sở đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 

triển khai thực hiện, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung giai đoạn tiếp theo và chủ 

trương quy hoạch giai đoạn năm 2016 - 2020, trong đó bao gồm các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

1. Bổ sung, điều chỉnh tổ chức hệ thống tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm sự phù 

hợp với giai đoạn mới. 

2. Bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua 

sắm trang thiết bị đã đầu tư giai đoạn trước, đề xuất hướng đầu tư những năm tiếp 

theo đến năm 2020. 
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3. Giải pháp thực hiện và trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan và địa 

phương liên quan. 

VII. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp lý đối với lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở điều hành, thực thi hoạt động tìm 

kiếm cứu nạn.  

2. Nghiên cứu để có các giải pháp về huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà 

nước; có cơ chế thực hiện xã hội hóa một số khâu thuộc lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn 

nhằm huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư vào lĩnh vực này. 

3. Phân biệt dịch vụ công, dịch vụ sinh lời trong tìm kiếm cứu nạn để có giải 

pháp huy động cá nhân, doanh nghiệp tham gia tìm kiếm cứu nạn hoặc để xác định 

hướng đầu tư sinh lợi nhuận trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn (như cứu hộ cho các 

doanh nghiệp, cứu hộ quốc tế). 

4. Phát huy vai trò trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc tổ chức triển khai 

thực hiện quy hoạch; tăng cường giáo dục truyền thông cho cộng đồng trong việc 

phòng, chống thiên tai, tai nạn, sự cố. 

5. Đến năm 2010 và năm 2015, sau 5 năm một lần cần cập nhật để có hướng 

điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm sự phù hợp với nhu cầu của lĩnh vực tìm kiếm cứu 

nạn và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

Điều 2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện 

quy hoạch: 

1. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội 

dung đã được phê duyệt tại Quyết định này. Trước mắt, phối hợp với Bộ Nội vụ và 

cơ quan liên quan xây dựng các văn bản về kiện toàn cơ cấu tổ chức nêu tại khoản 

1 và khoản 4 phần IV Điều 1 Quyết định này. 

b) Căn cứ Quyết định này, xây dựng kế hoạch hoạt động và quy chế phối hợp, 

hiệp đồng trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi cả nước, bảo đảm phù 

hợp với các tình huống tìm kiếm cứu nạn, trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm 

kiếm Cứu nạn phê duyệt; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc xây dựng kế 

hoạch hoạt động và quy chế phối hợp, hiệp đồng trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn 

của Bộ, ngành, địa phương. 

c) Hàng năm, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng kế 

hoạch, lập dự toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phối hợp 

với các Bộ, ngành liên quan theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây 

dựng và mua sắm trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn. 
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d) Căn cứ Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này chủ trì, 

phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan xây dựng 

danh mục quy định chi tiết các chủng loại trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, 

đề xuất các dự án mua sắm trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn tại các Bộ, ngành liên 

quan, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt làm cơ sở cho việc sản xuất, mua sắm bảo đảm phù hợp với 

nhu cầu công tác, không trùng lặp, lãng phí; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan xây dựng quy chế quy định về cơ chế 

cấp phát, quản lý, sử dụng trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan nghiên cứu, trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt để ban hành cơ chế xã hội hoá hoạt động tìm kiếm cứu nạn 

quy định tại khoản 2 phần V Điều 1 Quyết định này. 

2. Bộ Nội vụ: 

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và cơ quan liên 

quan xây dựng các văn bản về kiện toàn cơ cấu tổ chức nêu tại khoản 1 và khoản 4 

phần IV Điều 1 Quyết định này, trước quý III năm 2006 trình Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, quyết định.  

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ: Quốc 

phòng, Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan 

liên quan xây dựng đề án nêu tại khoản 1 phần IV Điều 1 Quyết định này, trước quý 

IV năm 2006 trình Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đề án được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ 

Nghị định về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Căn cứ danh mục quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; 

danh mục quy định chi tiết các chủng loại trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; khả năng bảo đảm ngân sách nhà nước chủ trì, phối hợp 

với Bộ Tài chính và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn bố trí kinh phí đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

4. Bộ Tài chính: 

Căn cứ danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này; 

danh mục quy định chi tiết các chủng loại trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn được phê 

duyệt chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm 

Cứu nạn bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn dự trữ quốc gia, 

kinh phí chi thường xuyên thuộc lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 
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5. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Thủy sản, Công nghiệp, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Tổng 

công ty Dầu khí Việt Nam hàng năm chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm 

kiếm Cứu nạn lập các dự án mua sắm trang thiết bị chuyên dụng đặc biệt của từng 

Bộ, ngành quy định tại Phụ lục III Quyết định này, đồng thời lập các dự án đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng có liên quan quy định tại Phụ lục I Quyết định này, báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt.  

- Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn của Bộ, ngành mình. 

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ thực tế khách quan, địa bàn hoạt động để quyết định 

thành lập các Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn kiêm nhiệm của các đơn vị thuộc 

quyền. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tìm kiếm cứu nạn; quy chế phối hợp, hiệp 

đồng trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại Bộ, ngành; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 

tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch và yêu cầu của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu 

nạn. 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí cho lĩnh vực tìm kiếm 

cứu nạn thuộc phạm vi quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chịu trách 

nhiệm thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về việc triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn liên quan đến Bộ, 

ngành mình. 

6. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn cấp tỉnh;  

- Chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn ở các quận, 

huyện, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn thuộc huyện; 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tìm kiếm cứu nạn, quy chế phối hợp, 

hiệp đồng trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại địa phương; sẵn sàng thực hiện 

nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch và yêu cầu của Ban Chỉ đạo Tìm kiếm 

cứu nạn cấp trên và của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn. 

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch, lập dự toán ngân sách chi tìm kiếm cứu nạn 

thuộc phạm vi quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chịu sự chỉ đạo của Ủy 

ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn liên quan đến địa phương mình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 

Công báo. Các văn bản trước đây liên quan đến lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn có nội 

dung trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
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ương và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này ./. 

  

  KT. THỦ TƯỚNG  

PHÓ THỦ TƯỚNG 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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