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V/v cứu trợ, khắc phục hậu quả 
 thiên tai năm 2018 

 

 
 

Kính gửi:   
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 
thuộc huyện; 
- Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn 
huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 2747/VP-KGVX ngày 17/7/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn, Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn năm 2018; Công văn số 830/LĐTBXH-BTXH, ngày 20/7/2018 của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã Hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2018. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn 
vị sự nghiệp thuộc huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các xã, thị trấn 
triển khai, thực hiện nghiêm túc một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho từng cán bộ 
công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn xã, thị trấn để chủ động phòng, 
chống thiên tai; tránh tư tưởng chủ quan coi nhẹ công tác phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn. Củng cố hệ thống thông tin liên lạc nhằm đảm bảo thông 
suốt, kịp thời đến từng cơ quan, đơn vị, các hộ dân để chủ động phòng tránh 
thiên tai. 

2. Tổ chức xây dựng phương án phòng, chống thiên tai có thể xảy ra tại 
địa bàn xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Chủ động đánh giá kết quả thực hiện trợ 
giúp xã hội trong phòng chống, khắc phục thiên tai năm 2017, rút ra bài học 
kinh nghiệm để có phương án chủ động ứng phó với thiên tai có thể xảy ra tại 
địa bàn năm 2018, nhằm đảm bảo ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra. 

3. Chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và chuẩn bị phương án cứu trợ thiên 
tai theo phương châm “4 tại chỗ” chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều 
kiện của địa bàn xã, thị trấn; bảo đảm hậu cần ứng phó với thiên tai, huy động 
nguồn lực cứu trợ thiên tai tại chỗ; sẵn sàng di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. 

4. Theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai, nắm chắc tình hình thiếu đói 
để có các biện pháp cứu trợ kịp thời nhằm ổn định đời sống nhân dân trước, 
trong và sau thiên tai, tuyệt đối không để nhân dân ở nơi xảy ra thiên tai bị đói; 
kịp thời thăm, động viên, giải quyết chính sách cho các đối tượng bị thiệt hại, 



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. 

5. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, quản lý, phân phối 
tiền, hàng cứu trợ nhằm thực hiện tốt phương châm kịp thời, đến tận tay người 
dân, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, chống thất thoát; tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động cứu trợ trên địa bàn. 

6. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban trong mùa mưa bão. Thực hiện tốt 
chế độ trực, thông tin báo cáo về UBND huyện qua Phòng Lao động, Thương 
binh, Xã hội - Dân tộc để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn của huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn 
vị sự nghiệp thuộc huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân các 
xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức, triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện 
nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phán ánh kịp thời về UBND huyện (qua 
Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc) để xem xét giải quyết./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Huyện ủy,  
- TT. HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Thành viên BCH Phòng chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn huyện; 
- Lưu: VT, LĐTBXH-DT (30b). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Vi Quang Trung 
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