ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHI LĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 169/KH-UBND

Chi Lăng, ngày 25 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022
Để chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm
thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2022, Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND
ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn kế hoạch Phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. UBND
huyện Chi Lăng xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
(PCTT và TKCN) năm 2022 trên địa bàn huyện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa
các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân từ đó phát huy tinh thần tự
giác, chủ động trong phòng, chống thiên tai.
- Nâng cao năng lực, chủ động phòng chống thiên tai, đẩy mạnh hoạt động
phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài
sản; tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an
ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.
- Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách
Nhà nước cho công tác phòng, chống thiên tai; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng
chống thiên tai gắn với phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các ngành, địa phương.
- Kế hoạch là cơ sở để triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mang lại hiệu quả.
- Áp dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong
công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
2. Yêu cầu
- Phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách
nhiệm của người đứng đầu địa phương và của toàn xã hội với phương châm Nhà
nước và Nhân dân cùng làm.
- Kế hoạch phòng, chống thiên tai được thực hiện theo 3 giai đoạn: phòng
ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả. Trong đó chú trọng công tác quản lý rủi ro
thiên tai, lấy phòng ngừa là chính, bám sát phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với
điều kiện thực tiễn từng địa phương, từng cấp, từng ngành.
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- Kết hợp tốt giữa giải pháp công trình và phi công trình trong phòng,
chống thiên tai, từng bước xây dựng kế hoạch kết hợp giữa khôi phục và nâng cấp
sau thiên tai mang lại hiệu quả; đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai
phải kết hợp đa mục tiêu, có trọng tâm, trọng điểm.
- Sử dụng có hiệu quả, tổng hợp các nguồn lực trong và ngoài nước cho
phòng, chống thiên tai; đẩy mạnh thực hiện các chính sách khuyến khích tổ chức,
cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào phòng, chống thiên tai.
II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

1. Đánh giá rủi ro thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thường gặp
a) Một số loại hình thiên tai có khả năng ảnh hưởng trên địa bàn:
- Lũ, lũ quét, ngập lụt, mưa lớn, hạn hán, rét hại, mưa đá, sạt lở đất... có khả
năng xảy ra ở cả 4 mùa trong năm với cường độ khác nhau.
- Lũ quét, gió lốc, sạt lở đất, đá là các dạng thiên tai xảy ra bất thường, bất
ngờ, khó dự báo.
- Các loại thiên tai có khả năng xảy ra, ảnh hưởng trên địa bàn từ cấp rủi
ro: cấp 1 đến cấp 3 và có xu hướng gia tăng cả về số lần xảy ra và cường độ,
phạm vi ảnh hưởng, mức độ thiệt hại, đặc biệt là tính chất bất thường của nó.
b) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động kinh tế - xã hội:
- Trong những năm gần đây, tình hình khí hậu, thời tiết trên cả nước nói
chung và tỉnh Lạng Sơn cũng như huyện Chi Lăng nói riêng có nhiều diễn biến phức
tạp, cực đoan, bất thường, đã gây ra các dạng thiên tai khó lường, làm ảnh hưởng lớn
tới các hoạt động kinh tế xã hội, sản xuất, đời sống người dân trên địa bàn.
- Biến đổi khí hậu có khả năng tiếp tục khiến cho thiên tai trên địa bàn
huyện Chi Lăng khắc nghiệt hơn, có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng hơn
đến diện tích gieo trồng cũng như năng suất cây trồng. Đối với hoạt động chăn
nuôi, do tính dị thường của khí hậu nên một số loại bệnh dịch nguy hiểm đối với
vật nuôi có thể bùng phát trở lại cũng như có có thể xuất hiện một số loại bệnh
mới; nhiệt độ không khí tăng, khô hanh sẽ gây ra các rủi ro về cháy rừng. Các loại
sâu, bệnh hại rừng có thể tiếp tục phát sinh, bùng phát, không theo quy luật.
- Lĩnh vực giao thông: nhiệt độ gia tăng có thể làm tăng chi phí cho các
hoạt động giao thông vận tải; sự gia tăng về mưa, lũ trong năm có thể sẽ gây ra
những thiệt hại không nhỏ đối với hạ tầng giao thông vận tải, cản trở các hoạt
động giao thông, làm chậm quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Lĩnh vực du lịch: sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ gây ra
những tác động trực tiếp đến cơ sở hạ tầng du lịch. Mưa, lũ gia tăng cùng với sự
gia tăng của nhiệt độ sẽ làm giảm lượng du khách đến huyện Chi Lăng.
- Lĩnh vực Y tế và sức khỏe cộng đồng: số ngày có nhiệt độ cao gia tăng sẽ
ảnh hưởng đến sức khỏe con người (> 35 oC), cần phải có các phương án tuyên
truyền để bảo vệ sức khỏe người dân. Nhiều loại bệnh truyền nhiễm và không
truyền nhiễm có khả năng bùng phát và lan rộng, đặc biệt chú ý đến các loại bệnh
như sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh tả, thương hàn, tiêu chảy, viêm não do vi rút,
viêm đường hô hấp cấp tính do vi rút, đặc biệt là Covid-19.
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2. Nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai ứng với các cấp độ rủi
ro thiên tai
2.1. Nội dung
- Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để
có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục;
- Kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ huy phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo Nghị định số
66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Phòng chống
thiên tai, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật
Đê điều, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ;
- Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng;
- Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số
78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ. Tổ chức, triển khai việc thu, chi,
quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai hiệu quả, đúng quy định, thực hiện thu đạt kế
hoạch giao.
- Kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang
bảo vệ bờ và lòng sông, tình trạng xây dựng, san lấp mặt bằng trái phép gây tắc
nghẽn dòng chảy theo thẩm quyền;
- Trang bị, nâng cấp và bảo vệ hệ thống, phương tiện thông tin liên lạc,
thiết bị điện; khắc phục sửa chữa ngay khi xảy ra sự cố đường dây tải điện và có
phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng;
- Xác định, khoanh vùng rõ, cụ thể các khu vực trọng điểm xung yếu, nguy
hiểm, đặc biệt cần lưu ý các khu vực có Nhân dân sinh sống ven sông, suối, hạ
lưu các hồ chứa; các công trình phòng, chống lũ như hồ đập, các sông suối có
nguy cơ bị sạt lở,...; lập kế hoạch, phương án cụ thể đảm bảo an toàn tuyệt đối với
các hồ chứa và công trình phòng, chống lũ;
- Thực hiện nghiêm chế độ thường trực ứng phó thiên tai tại Văn phòng
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành để
theo dõi, tiếp nhận các văn bản, công điện chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo ứng phó
và phát tin kịp thời, rộng rãi đến Nhân dân; thực hiện chế độ báo cáo, tổng hợp
thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ theo quy định.
2.2. Biện pháp ứng phó đối với một số loại hình thiên tai
2.2.1. Ứng phó với lũ, lũ quét, ngập lụt:
a) Công tác truyền thông: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông và
các cơ quan truyền thông thực hiện, ưu tiên phát các tin về lũ, lũ quét, ngập lụt.
Hình thức thông tin từ các xã, thị trấn đến cộng đồng dân cư qua hệ thống truyền
thanh của địa phương, loa cầm tay trực tiếp, xe loa tuyên truyền cơ động...
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b) Tổ chức ứng phó:
- Đối với UBND các xã, thị trấn:
+ Chỉ đạo, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến mưa, lũ bố trí
lãnh đạo chủ chốt thường trực để xử lý các tình huống; Chỉ đạo các đơn vị quản lý
hồ chứa nước theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, tổ chức kiểm tra
an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn, sẵn sàng, triển khai lực lượng, phương
tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố, chủ động sơ tán nhân dân vùng hạ
du hồ chứa.
+ Dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác,
nhất là đối với những vùng dễ bị chia cắt, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn.
+ Cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn ở những đoạn đường bị
ngập sâu, cấm người, phương tiện qua lại ở những đoạn đường bị ngập và những
nơi có dòng nước chảy xiết và các khu vực nguy hiểm;
+ Tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực trọng điểm,
các khu vực sơ tán đi và đến.
+ Rà soát, sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ cho các công trình
đang thi công và các công trình trọng điểm.
+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ để kịp thời cắt điện ở những vùng ngập…
+ Triển khai thực hiện phương án phòng chống lũ, lụt; rà soát các khu dân
cư đang sống dọc ven sông, suối, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở… triển
khai phương án sơ tán nhân dân; thông báo tình hình mưa lũ để nhân dân chủ
động ứng phó, hạn chế đi lại trong vùng ngập lũ…
- Đối với các phòng, ban:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của đơn vị tổ chức công
tác ứng phó với lũ, lũ quét, ngập úng
c) Tổ chức sơ tán nhân dân
Trên cơ sở mức báo động lũ, phát lệnh sơ tán và chỉ huy công tác sơ tán;
Lực lượng hỗ trợ sơ tán nhân dân là lực lượng vũ trang như Quân đội, Công an,
dân quân tự vệ… Rà soát lại số người sơ tán, kiểm tra an toàn nơi sơ tán đến;
Hình thức sơ tán là lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ các tổ chức
chính trị ở cơ sở hỗ trợ người dân sơ tán, ưu tiên sơ tán cho người già, trẻ em, phụ
nữ, người bệnh. Đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân không chịu sơ tán, cố
thủ thì tổ chức cưỡng chế sơ tán…
d) Phương án khắc phục hậu quả
- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, tổ chức khắc
phục hậu quả: Chăm sóc, điều trị người bị thương, thăm hỏi, động viên các gia
đình có người tử nạn, bị nạn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi
phục nhà cửa, cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, bưu điện, thủy lợi, hỗ trợ nông dân
khôi phục và tổ chức sản xuất nông nghiệp…
- Vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn hỗ trợ từ các tổ
chức, cá nhân trong và ngoài nước cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc men,
hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống,
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- Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả
triển khai công tác khắc phục tại địa phương.
2.2.2. Công tác ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn
Tuỳ theo mức độ, cường độ các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện,
UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức ứng phó tương tự như
công tác ứng phó với lũ, lũ quét, ngập lụt, tuy nhiên có thể bổ sung thêm các công
việc tuỳ theo mức độ, cường độ.
2.2.3. Công tác ứng phó với nắng nóng, hạn hán
a) Công tác truyền thông: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
huyện, các cơ quan truyền thông thực hiện. Hình thức truyền thông tin từ các xã,
thị trấn đến cộng đồng dân cư qua hệ thống truyền thanh của địa phương...
b) Tổ chức ứng phó:
- Đối với UBND các xã, thị trấn:
+ Chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến thời tiết; Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ
chứa nước vận hành hợp lý hồ chứa nước, công trình cấp nước, sử dụng tiết kiệm,
chống thất thoát nước; điều chỉnh giống cây trồng, vật nuôi; ưu tiên cung cấp điện
và vật tư, nhiên liệu cần thiết cho các trạm bơm.
+ Rà soát, bổ sung sẵn sàng triển khai phương án phòng chống hạn cho sản
xuất nông nghiệp…
- Đối với Phòng Nông nghiệp và PTNT:
Chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác Công trình thuỷ lợi có phương án tích nước,
trữ nước hợp lý…
c) Phương án khắc phục hậu quả:
Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả
triển khai công tác khắc phục tại địa phương.
2.2.4. Công tác ứng phó với sạt lở đất
a) Công tác truyền thông: Tuyên truyền đến các hộ dân hiện đang sinh sống
tại dọc ven sông, suối, sườn đồi các khu vực nguy cơ cao… Hình thức truyền
thông tin từ các xã, thị trấn đến cộng đồng dân cư qua hệ thống truyền thanh của
địa phương.
b) Tổ chức ứng phó:
- Đối với UBND các các xã, thị trấn:
+ Chỉ đạo, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến mưa, lũ triển
khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố, chủ động sơ
tán nhân dân…
+ Cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao, rà soát, sẵn
sàng triển khai phương án sơ tán dân.
+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để kịp thời thông báo cho các khu
dân cư đang sống ven sông, suối, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở.
- Đối với các phòng, ban:
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Căn cứ chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của đơn vị tổ chức công
tác ứng phó.
c) Tổ chức sơ tán nhân dân
Lực lượng hỗ trợ sơ tán nhân dân là lực lượng vũ trang như Quân đội, Công
an, dân quân tự vệ… Rà soát lại số người sơ tán, kiểm tra an toàn nơi sơ tán đến;
Hình thức sơ tán là lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ các tổ chức
chính trị ở cơ sở hỗ trợ người dân sơ tán, ưu tiên sơ tán cho người già, trẻ em, phụ
nữ, người bệnh. Đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân không chịu sơ tán, cố
thủ thì tổ chức cưỡng chế sơ tán…
d) Phương án khắc phục hậu quả
- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, tổ chức khắc
phục hậu quả: Chăm sóc, điều trị người bị thương, thăm hỏi, động viên các gia
đình có người tử nạn, bị nạn…
- Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả
triển khai công tác khắc phục tại địa phương…
2.2.5. Công tác ứng phó với rét hại, sương muối
a) Công tác truyền thông: Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông
huyện và các cơ quan truyền thông thực hiện, ưu tiên phát các tin về rét hại,
sương muối. Hình thức truyền thông tin từ huyện, đến các xã, thị trấn đến cộng
đồng dân cư qua hệ thống truyền thanh của địa phương.
b) Tổ chức ứng phó:
- Đối với UBND các xã, thị trấn:
+ Chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến thời tiết,...đặc biệt cho đối tượng dễ bị tổn
thương; bảo đảm nguồn thức thức ăn cho gia súc, gia cầm; triển khai biện pháp
bảo vệ cây trồng.
+ Dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác…
- Đối với các phòng, ban, đoàn thể huyện:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của đơn vị tổ chức công
tác ứng phó.
c) Phương án khắc phục hậu quả
- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, tổ chức khắc
phục hậu quả.
- Vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn hỗ trợ từ các tổ
chức, cá nhân trong và ngoài nước cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc men,
hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.
- Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả
triển khai công tác khắc phục tại địa phương.
2.2.6. Công tác ứng phó với sét
a) Tổ chức ứng phó: tìm nơi trú ẩn an toàn, không đứng dưới các cây to, cột
điện khi có mưa dông, tắt điện thoại không sử dụng, không cầm vật dụng bằng
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sắt..
b) Phương án khắc phục hậu quả
- Vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn hỗ trợ từ các tổ
chức, cá nhân trong và ngoài nước cứu trợ cho người dân bị thiệt hại
- Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả
triển khai công tác khắc phục tại địa phương.
3. Phương pháp, cách thức lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai
vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
- Bảo vệ và phát triển rừng để cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó biến
đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai lâu dài, bền vững.
- Nội dung phòng, chống thiên tai được lồng ghép vào kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội từ huyện, xã nhằm mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội,
giữ vững an ninh, quốc phòng.
- Tổ chức, quy hoạch phát triển khu dân cư, phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất
công nghiệp, nông nghiệp (cơ cấu cây trồng vật nuôi, dịch vụ...) phù hợp với đặc
điểm khí hậu, thủy văn và diễn biến thiên tai tác động trên từng vùng, lĩnh vực.
- Các dự án đầu tư phải được xem xét sự phù hợp với đặc điểm các dạng
hình thái thiên tai của từng vùng, từng địa phương để có phương án phòng ngừa,
ứng phó hiệu quả, đánh giá tác động môi trường về lâu dài. Đầu tư xây dựng,
nâng cấp, khắc phục hệ thống cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, công trình tạm để nâng
cao năng lực phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.
- Xây dựng nông thôn mới có hạ tầng cơ sở phát triển nhằm nâng cao năng
lực, chủ động phòng tránh thiên tai hiệu quả để phát triển sản xuất, ổn định đời
sống của Nhân dân.
- Lồng ghép các hoạt động phòng, chống thiên tai phù hợp để triển khai
thực hiện các mục tiêu Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND
huyện Chi Lăng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới trên huyện Chi Lăng năm 2022.
- Lồng ghép hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan thông tin truyền thông, thông tin đại chúng,
các ban, ngành trong thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, giáo
dục pháp luật về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; nâng cao nhận thức cộng
đồng và quản lý rủi ro thiên tai tại cộng đồng.
- Thường xuyên củng cố, kiện toàn tăng cường bộ máy quản lý, nâng cao
năng lực chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai, nhất là cấp cơ sở.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM
VỤ TRỌNG TÂM
1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện
Xây dựng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động
tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phương án để tham gia ứng phó khắc phục hậu quả
thiên tai, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra. Hỗ trợ các địa phương, đơn vị
trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai và
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tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đặc biệt xây dựng lực lượng tại chỗ, trang bị phương
tiện, thiết bị, công cụ, hướng dẫn kỹ năng để ứng phó cứu nạn, cứu hộ kịp thời,
hiệu quả các tình huống thiên tai.
Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các
phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu
nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai; đặc biệt là tại các khu vực xung yếu (ven sông,
ven suối, vùng trũng thấp…). Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PCTT và TKCN theo
sự phân công của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện thống nhất chỉ huy các lực lượng vũ trang
trong công tác PCTT và TKCN.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, đơn vị kiểm tra bảo đảm giao thông
thông suốt phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân; điều phối, kiểm soát an
toàn giao thông ở khu vực xảy ra thiên tai.
Có kế hoạch dự phòng huy động phương tiện vận tải đường bộ phù hợp với
địa hình khi xảy ra thiên tai để kịp thời đáp ứng yêu cầu sơ tán dân cư, lực lượng
cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ... theo lệnh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện.
Xây dựng phương án, tham gia ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, ứng
phó với tình huống siêu bão, lũ xảy ra.
3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc
Tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ và của tỉnh,
huyện về hỗ trợ đối với các gia đình có người chết, bị thương, nhà cửa bị sập,
đổ... do thiên tai gây ra, đồng thời hướng dẫn UBND các xã, thị trấn giải quyết
các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên
tai theo quy định.
4. Trung tâm Y tế huyện
Chuẩn bị thuốc và dụng cụ y tế, phòng ngừa dịch bệnh, chỉ đạo hệ thống
bệnh viện, trạm y tế, cấp cứu thương vong, phòng ngừa dịch bệnh bảo đảm vệ
sinh an toàn thực phẩm, khắc phục hậu quả thiên tai. Xây dựng phương án của
ngành để tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với tình huống
bão, lũ xảy ra.
5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
Thực hiện chế độ phát tin cảnh báo, thông báo, truyền tin khi xảy ra thiên
tai theo quy định, thực hiện các chương trình chuyên đề về phòng, chống, ứng phó
thiên tai, hiểm họa.
6. Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn huyện
Phòng Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực, tham mưu cho Ban
Chỉ huy PCTT và TKCN huyện về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn
huyện; tổ chức lực lượng trực ban 24h/24h theo quy định và phối hợp với UBND
các xã, thị trấn, các đơn vị quản lý hồ, đập để điều tiết, giảm lũ, xả lũ hợp lý nhằm
đạt hiệu quả cao nhất trong việc phòng, chống úng ngập, lũ lụt.
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Thu thập xử lý thông tin, báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, xây
dựng, dự thảo các báo cáo theo quy định.
7. Xí nghiệp Khai thác các công trình thủy lợi huyện
Kiểm tra công tác quản lý, khai thác vận hành tích nước và xả lũ đối với hồ
đập trong phạm vi quản lý. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho người,
công trình và hạ du trong mùa mưa, lũ. Thực hiện báo cáo tình hình mực nước hồ,
các sự cố gây mất an toàn về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện.
Tăng cường quản lý khai thác các công trình thủy lợi, có kế hoạch dẫn
nước tưới hợp lý, tiết kiệm nước tưới nhằm phát huy tối đa năng lực tưới các công
trình thủy lợi.
Thường xuyên tiến hành theo dõi, kiểm tra mực nước các hồ chứa, tiến
hành xây dựng các biện pháp chống hạn. Không được để xảy ra hạn hán đối với
những diện tích mà những công trình thủy lợi có đủ lượng nước phục vụ sản xuất.
Đồng thời tích cực kiểm tra đánh giá những hư hỏng, xuống cấp rò rỉ của công
trình, có phương án sửa chữa kịp thời, phục vụ tốt cho sản xuất.
Chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xây dựng
phương án phòng chống hạn, chuẩn bị lực lượng và sẵn sàng cơ động chống hạn
đến những vùng hạn xảy ra.
8. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện
Trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra công tác
chuẩn bị phòng, chống, ứng phó trước khi thiên tai xảy ra. Chủ trì phối hợp cùng
Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện và
các cơ quan, phòng, ban liên quan thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các xã trọng điểm.
9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Cập nhật, bổ sung và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương mình. Chuẩn bị lực lượng, phương
tiện, trang thiết bị sẵn sàng để huy động ứng cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai
nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.
Lồng ghép nội dung chương trình phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình.
Đôn đốc công tác thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai hằng năm.
Thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn để đề xuất giải pháp
phòng ngừa và ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Tổ chức lực lượng trực ban 24h/24h theo quy định và phối hợp với các đơn
vị quản lý hồ, đập để điều tiết, giảm lũ, xả lũ hợp lý nhằm đạt hiệu quả cao nhất
trong việc phòng, chống thiên tai.
Có kế hoạch hiệp đồng với các đơn vị lân cận về nhu yếu phẩm, phương
tiện cứu hộ, cứu nạn…khi có tình huống thiên tai xảy ra, để kịp thời ứng cứu.
10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện
Xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho nhân dân, để ổn định đời sống sinh hoạt của
nhân dân trong vùng bị thiên tai. Tổ chức phát động các tầng lớp nhân dân trong
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và ngoài huyện tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.
IV. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN
1. Quỹ Phòng, chống thiên tai: Khắc phục thiệt hại do sự cố thiên tai gây
ra và các hạng mục khác theo quy định.
2. Ngoài ra, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn còn
được thực hiện theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sử
dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước,
nguồn kinh phí tài trợ, hợp tác của các tổ chức phi Chính phủ.
UBND huyện đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, các cơ quan,
phòng, ban, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn theo từng lĩnh vực địa bàn
phụ trách triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch phòng, chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện năm 2022./.
Nơi nhận:
- VP BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- TT Huyện ủy (BC);
- TT HĐND huyện (BC);
- CT, các PCT UBND huyện (CĐ);
- UBMTTQVN, các cơ quan, phòng, ban liên quan (TH);
- Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện TH);
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phùng Văn Nghĩa

