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PHƯƠNG ÁN 

Ứng phó thiên tai phục vụ công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cáccấpnhiệm kỳ 2021-2026 

trên địa bàn huyện Tràng Định 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/01/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Uỷ ban 

nhân huyện Tràng Định xây dựng phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn 

huyện trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ cho công tác kiểm tra, chỉ đạo 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu trong ngày 23 tháng 5 

năm 2021. 

II. PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ  

1. Về vật tư  hiện có: Áo phao 330, Phao tròn 780; phao bè loại nhẹ 04; 

20 cái bè mảng, 04 xuồng máy.  

2. Thuốc y tế: Trung tâm y tế huyện thành lập đội xung kích và chuẩn bị 

đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu, vận chuyển người bị 

nạn, các hoá chất phòng chống dịch bệnh, tiêu độc khử trùng trong và sau thiên 

tai, lụt bão. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện: Phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn theo dõi diễn biến tình hình thời tiết và cảnh báo tình 

hình thời tiết đến từng địa bàn xã trong thời gian chuẩn bị công tác bầu cử và 

ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện:  

- Phối hợp UBND các xã, thị trấn 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 trước, trong và sau thời gian bầu cử.  

- Xây dựng kế hoạch 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 
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cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ... theo lệnh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện. Nhằm 

đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ cho cuộc Bầu cử. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an huyện 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện thống nhất chỉ huy các lực lượng vũ trang 

(gồm lực lượng Bộ đội Biên phòng huyện, Công an huyện) trong công tác PCTT 

và TKCN.  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 khi thiên tai xảy ra. 

- 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; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PCTT và 

TKCN theo sự phân công của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện.  

- Công an huyện triển khai kế hoạch và phương án bảo đảm an ninh, trật 

tự an toàn xã hội, không để kẻ địch, tội phạm, phần tử xấu lợi dụng khi thiên tai 

để phá hoại, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân … 

-  Các đơn vị kiểm tra, chuẩn bị các phương tiện phục vụ ứng cứu, khắc 

phục hậu quả thiên tai có thể xảy ra trong thời gian bầu cử. 

4. Trung tâm Y tế: Chuẩn bị thuốc và dụng cụ y tế, phòng ngừa dịch 

bệnh, chỉ đạo hệ thống 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. Chủ 

động cập nhật, nắm bắt tình hình, tin tức liên quan đến dịch bệnh Covid-19 và 

phổ biến, tuyền truyền các biện pháp phòng tránh. 

5. Trạm Khí tượng huyện: Thường xuyên theo dõi, nắm thông tin về 

tình hình thời tiết, xử lý thông tin, đảm bảo chất lượng, thời gian dự báo, cảnh 

báo thiên tai để phục vụ tốt công tác điều hành, chỉ huy phòng ngừa và ứng phó 

có hiệu quả; cung cấp kịp thời các số liệu về khí tượng thủy văn và số liệu liên 

quan cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Thường xuyên cập 

nhật thông tin về diễn biến thời tiết; chủ động cập nhật, nắm bắt tình hình, tin 

tức liên quan đến dịch bệnh Covid-19, đưa tin chính xác, kịp thời, đầy đủ đến 

nhân dân để chủ động ứng phó trong ngày bầu cử. 

7. Xí nghiệp khai thác 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 bảm an toàn cho người, công trình và hạ du 

trong mùa mưa, lũ. Thực hiện báo cáo tình hình mực nước hồ hàng tháng, quý, 

các sự cố gây mất an toàn… về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện. Chuẩn bị 

lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nhiên liệu sẵn sàng ứng phó kịp thời khi 

có sự cố xảy ra. 
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8. Điện lực huyện Tràng Định: Kiểm tra, sửa chữa đường dây tải điện và 

biến thế, hướng dẫn các địa phương tổ chức phát quang hành lang bảo vệ đường 

dây tải điện, cung cấp điện đảm bảo tốt nhất yêu cầu về điện trong thời gian bầu cử. 

9. Viễn thông huyện: Tăng cường kiểm tra, sửa chữa các vấn đề liên 

quan đến đường dây, đường truyền mạng. Đảm bảo tốt nhất yêu cầu về đường 

truyền mạng trong thời gian bầu cử. 

10. UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn 

- Rà soát, bổ sung xây dựng phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai trên 

địa bàn xã, thị trấn xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tại phục vụ cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021– 2026. 

- Triển khai kịp thời công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai 

gây ra. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nhiên liệu sẵn sàng 

ứng phó kịp thời khi cần huy động. 

- Đối với xã Hùng Việt, xã Kim Đồng: Chủ động liên hệ, phối hợp với các 

nhà máy thủy điện để nắm bắt thời gian xả nước hàng ngày để đảm bảo cho việc 

đi lại phục vụ cho công tác bầu cử. 

UBND huyện yêu cầu các Phòng, Ban, ngành; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 

các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện uỷ ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Các Thành viên BCHPCTT&TKCN huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: Văn thư. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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