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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

 trên địa bàn huyện Tràng Định 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 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Uỷ ban nhân dân huyện Tràng Định xây dựng Kế hoạch Phòng, chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022 như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

           I. MỤC ĐÍCH 

- Nhằm đảm bảo an toàn về người, tài sản, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ 

và phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Chủ động phòng, 

chống, ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, thảm 

họa gây ra; trong đó đặc biệt coi trọng kế hoạch bảo vệ đối với bà con, nhân dân 

sinh sống, canh tác nông nghiệp, hoạt động kinh tế tại những vùng trũng, thấp, 

khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai. 

- Đảm bảo an toàn hệ thống các công trình theo mức thiết kế, ngăn ngừa 

và giảm thiểu mức độ ngập lụt, giảm bớt tối đa mức độ thiệt hại đến dân sinh – 

kinh tế đảm bảo phát triển bền vững kinh tế của huyện. 

- Nâng cao nhận thức cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động 

phòng, tránh thiên tai của toàn dân. 

II. YÊU CẦU 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội 

trong việc chủ động phòng, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu 

quả khi xuất hiện tình huống xấu xảy ra do thiên tai. 

- Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân thuộc địa bàn huyện 

trong hoạt động phòng chống thiên tai (PCTT) theo quy định của Pháp luật. 

- Quán triệt các cấp thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ” 

(Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ) và 

nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và 

có hiệu quả. 

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo; quán triệt phương châm phòng tránh là 

chính, thường xuyên rà soát điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với thực tiễn. 
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- Nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, năng lực xử lý tình huống tại chỗ 

của các cấp, các ngành để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp 

phòng, tránh, ứng phó thiên tai đến cộng đồng dân cư. 

- Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch 

phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tràng Định. 

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM    

1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Luật phòng, chống thiên tai; 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP, ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và một số điều Luật sửa 

đổi, bổ sung Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Chỉ thị số 42-CT/TW, 

ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị quyết 

số 76/NQ-CP, ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên 

tai; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác 

phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Tuy nhiên, thực 

hiện các công tác Phòng, chống thiên tai phải phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh 

covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. 

2. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp, các ngành để thống 

nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi ngành. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo kịp 

thời giữa Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp, các ngành. 

3. Tổ chức tập huấn công tác Phòng, chống thiên tai nhằm nâng cao khả 

năng ứng phó các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

4. Tiếp tục đầu tư trang bị bổ sung các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu 

phòng, chống thiên tai. 

 5. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền: Luật phòng, chống thiên tai và một số 

điều Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định 

78/2021/NĐ-CP, ngày 01/8/2021 của Chính phủ Quy định về thành lập và quản 

lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Nghị định số 104/NĐ-CP, ngày 14/9/2017 của 

Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống thiên tai; Nghị định 65/2019/NĐ-CP, ngày 18/7/2018 sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 104/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai 

thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. 

6. Trên cơ sở dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan chủ động 

xây dựng phương án và các biện pháp, bơm tưới chống hạn, tiêu úng bảo vệ an 

toàn cho sản xuất nông nghiệp; cập nhật, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch phòng 



3 

 

chống thiên tai; kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phương án phòng tránh 

lũ quét...   

7. Tăng cường nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết 

và thiên tai; đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai của 

các cấp từ tỉnh đến huyện, đến xã, thôn để chủ động phòng tránh có hiệu quả và để 

có thông tin, báo cáo kịp thời giữa Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp. 

8. Đôn đốc các xã, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn huyện thu, nộp đầy đủ 

Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định. 

 9. Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn và các đơn vị quản lý công trình thủy 

lợi thường xuyên kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa, bão để có kế 

hoạch sửa chữa kịp thời những công trình hư hỏng; lập kế hoạch, phương án cụ 

thể đảm bảo an toàn tuyệt đối với các hồ chứa nước. 

10. Triển khai kế hoạch quản lý, đầu tư trang bị bổ sung các phương tiện, 

trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.  

11. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h theo quy định, cập nhật để theo 

dõi, thông tin cảnh báo, báo cáo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, 

chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 

II. TÌNH HÌNH DÂN SINH, KINH TẾ, XÃ HỘI, HỆ THỐNG 

CÔNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TẠI HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

Tràng Định là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Bắc của tỉnh Lạng 

Sơn, cách thành phố Lạng Sơn hơn 65 km theo Quốc lộ 4A, có trên 51 km đường 

biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Phía Bắc giáp huyện Thạch An, tỉnh Cao 

Bằng. Phía Đông - Đông Bắc giáp huyện Long Châu, thị xã Bằng Tường – Quảng 

Tây - Trung Quốc. Phía Nam và Tây Nam giáp huyện Văn Lãng và Bình Gia. 

Phía Tây giáp huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Với diện tích đất tự nhiên của huyện là 

101.671,1 ha, gồm 01 thị trấn và 21 xã, tổng số hộ dân cư toàn huyện là 60.608 

người, dân số thành thị là 4.645 người chiếm 7,66%; dân số nông thôn 55.963 

chiếm 92,34%. Dân số trong độ tuổi lao động là 37.901 người; trong đó lao động 

trong nông nghiệp là 30.030 người. Trên địa bàn huyện có 03 sông, 07 suối chảy 

qua địa bàn như: sông Kỳ Cùng, sông Bắc Giang và sông Bắc Khê. Hiện nay, có 

02 nhà máy thủy điện gồm: Thủy Điện Thác Xăng, Thủy điện Bắc Khê, ngoài ra 

còn có 20 hồ nước lớn nhỏ, trong đó: có 05 đập dâng, 15 hồ chứa các hồ nước 

chủ yếu là nguồn nước dự trữ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản 

phục vụ đời sống nhân dân và các công trình hồ chứa, đập dâng do Xí nghiệp 

khai thác các công trình thuỷ lợi quản lý khai thác. Trên toàn huyện có khoảng 

538,3 km kênh mương, hiện nay có 157,5km kênh mương đã được kiên cố hoá để 

phục vụ tưới tiêu trên địa bàn các xã. 

      Hằng năm, huyện Tràng Định chịu ảnh hưởng của một số loại hình thiên tai 

điển hình như: mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng 

chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa 

đá, sương muối gây nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Khó 

khăn hơn là tình hình diễn biến của thời tiết diễn ra ngày càng phức tạp nên đã 
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gây ra nhiều khó khăn cho công tác PCTT&TKCN. Vì vậy, đòi hỏi sự nỗ lực và 

quyết tâm cao của các cấp, toàn dân. 

III. ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI VÀ CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI 

THƯỜNG GẶP 

1. Một số loại hình thiên tai có khả năng ảnh hưởng trên địa bàn như: 

hoàn lưu sau bão, Áp thấp nhiệt đới; mưa lớn, hạn hán, rét hại, ngập lụt, lũ quét, 

sạt lở đất... khả năng xảy ra thiên tai có trên cả 4 mùa trong năm với cường độ 

khác nhau. Lũ quét, gió lốc, sạt lở đất, mưa đá là các dạng thiên tai xảy ra bất 

thường, bất ngờ khó dự báo. Các loại thiên tai này có khả năng xảy ra từ cấp rủi 

ro cấp 1 đến cấp 3, 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 thiên tai. 

2. Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hoạt động kinh tế - xã hội: Trong 

những năm qua trên địa bàn huyện diễn biến thời tiết phức tạp, cực đoan, bất 

thường, xảy ra các dạng thiên tai khó lường: 

- Rét hại, nắng nóng, hạn hán xảy ra với cường độ mạnh, phạm vi rộng, 

dài ngày; đặc biệt xảy ra rét hại kèm theo sương muối; xuất hiện những đợt nắng 

nóng gay gắt gây ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, gây thiệt hại đến sản xuất 

và đời sống nhân dân. 

- Mùa mưa cá biệt xảy ra những cơn mưa lớn cực đoan cục bộ, những đợt 

mưa lớn dài ngày, gió lốc mạnh trên diện rộng kèm theo sấm sét gây thiệt hại về 

người và tài sản của nhân dân. 

- Mùa lũ xảy ra lũ lớn trên các sông suối, ngập lụt, lũ quét cục bộ trên các 

lưu vực tần suất gia tăng, xảy ra bất thường, khó lường gây thiệt hại nghiêm 

trọng về người và tài sản. 

- Sạt lở đất, đá xảy ra thường xuyên, bất ngờ khó dự báo, xu thế gia tăng 

nhiều điểm gây thiệt hại nghiêm trọng trên các tuyến đường quốc lộ, đường 

tỉnh… gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình, cộng đồng 

phải di chuyển đến nơi ở mới. 

          IV. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VỚI CẤP 

ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI 

          1. Biện pháp phi công trình 

 1.1. Bổ sung, kiện toàn lại Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp, các 

ngành để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo. 

          1.2. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022, đặc biệt 

trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống thiên tai. 

1.3. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền: Luật phòng, chống thiên tai và một số 

điều Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định 

78/2021/NĐ-CP, ngày 01/8/2021 của Chính phủ Quy định về thành lập và quản 

lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Nghị định số 104/NĐ-CP, ngày 14/9/2017 của 
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Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống thiên tai; Nghị định 65/2019/NĐ-CP, ngày 18/7/2018 sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 104/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai 

thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.  

1.4. Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện, các phòng ban, ngành theo chức 

năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch, 

phương án chi tiết, cụ thể trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục 

hậu quả thiên tai; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực 

hiện nhiệm vụ. 

 1.5. Lập kế hoạch nhu cầu trang bị các phương tiện, trang thiết bị phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra thiên tai. 

 1.6. UBND các xã, thị trấn triển khai thu và nộp Quỹ phòng, chống thiên 

tai năm 2022 theo kế hoạch huyện giao; tổ chức trực ban và xử lý thông tin diễn 

biến tình hình thiên tai; cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh các phương án chủ động 

phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

  1.7. Kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm lẫn 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. 

2. Biện pháp công trình 

2.1. Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng cơ bản huyện, 

nhà thầu thi công công trình: Đối với các công trình đang xây dựng dở dang chủ 

động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công 

trình trước, trong mùa mưa bão. 

2.2. UBND các xã, thị trấn vận động nhân dân phát quang, nạo vét thông 

thoáng dòng chảy, tháo dỡ, dọn dẹp những vật cản trên bờ, kênh mương làm ách 

tắc dòng chảy, hạn chế đến việc tiêu thoát nước; Kiểm tra và có kế hoạch chặt 

tỉa, đốn hạ cây xanh không an toàn; cắm biển cảnh báo tại những khu vực xung 

yếu, khu vực nguy cơ cao để cảnh báo. 

          2.3. 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. 

3. Biện pháp ứng phó đối với một số loại hình thiên tai trên địa bàn huyện 

3.1. Công tác ứng phó với lũ, lũ quét, ngập lụt 

a) Nhiệm vụ chung: 

Các cấp, các đơn vị chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; cảnh báo kịp 

thời đến cộng đồng dân cư đặc biệt là các khu vực trũng thấp, khu vực đồi núi, các mỏ 

vật liệu xây dựng, các công trình đang thi công để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp 

thời. 
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b) Công tác truyền thông: Trạm Khí tượng - Thủy văn huyện cung cấp 

thông tin cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông và các cơ quan 

truyền thông trên địa bàn 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, loa cầm tay trực 

tiếp, tuyên truyền lưu động... 

c) 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; phối hợp với 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 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. 

+ Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực cộng đồng về phòng 

chống, thiên tai nhất là đối với các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ 

em, những người sinh sống tại những vùng có nguy cơ ngập lụt cao. 

+ Kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư, các công trình, kết cấu hạ tầng; rà 

soát các khu vực nguy hiểm và có kế hoạch di dời dân cư ra khỏi vùng có rủi ro 

thiên tai cao.  

+ 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 báo, bố trí lực lượng chốt chặn và cấm người, phương tiện 

qua lại ở những đoạn đường bị ngập sâu, 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 bị 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… 

- Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc 

thực hiện các biện pháp ứng phó. Tổ chức trực Ban 24/24 khi có thông tin diễn 

biến xấu của thời tiết. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Xí nghiệp 

khai thác các công trình thủy lợi và UBND các xã kiểm tra hiện trạng các công 

trình thủy lợi như đập và hồ chứa, chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lũ. 
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- Đối với các phòng, ban, ngành: Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và 

các đơn vị trên địa bàn huyện chủ động theo dõi thời tiết, đồng thời chuẩn bị lực 

lượng hỗ trợ ứng phó khi có chỉ đạo của lãnh đạo huyện. Các phương tiện liên 

lạc phải đảm bảo hoạt động 24/24 để kịp thời nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp 

trên. Theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý, xây dựng các phương án 

ứng phó với lũ, ngập lụt… 

d) Tổ chức sơ tán Nhân dân: Đối với địa bàn thị trấn Thất Khê và các xã 

dọc sông Kỳ Cùng, sông Bắc Khê, sông Bắc Giang, trên cơ sở dự báo của Trạm 

Khí tượng thủy văn huyện, diễn biến mưa, lũ của địa bàn bị ngập lụt 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… Rà soát lại số người sơ tán, kiểm tra an toàn 

nơi sơ tán đến, người dân chủ động sơ tán khi có thông báo. Đối với các trường 

hợp tổ chức, cá nhân không chịu sơ tán, cố thủ thì tổ chức cưỡng chế sơ tán. 

 e) 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 chết, bị thương, 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. 

- Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả 

triển khai công tác khắc phục tại các vùng bị ảnh hưởng thiên tai. 

3.2. Công tác ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn 

 Tùy theo mức độ và cường độ của bão, áp thấp nhiệt đới thì trên địa bàn chủ 

yếu ảnh hưởng hoàn lưu sau bão xuất hiện mưa lớn, các phòng ban ngành, 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. 

3.3. Công tác ứng phó với nắng nóng, hạn hán 

a) Công tác truyền thông: Trạm Khí tượng Thất Khê cung cấp thông tin, 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thực hiện. Hình thức truyền 

thông tin từ huyện đến cộng đồng dân cư qua hệ thống truyền thanh của các xã, 

thị trấn. 

b) Tổ chức ứng phó:  

- Đối với UBND các xã, thị trấn: 

+ Theo dõi sát diễn biến thời tiết; phối hợp với 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; chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung gieo cấy 
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những cây trồng cạn, cây chịu hạn, ít sử dụng nước, sử dụng công nghệ tưới tiết 

kiệm, cần phải đảm bảo chuồng trại dành cho vật nuôi. 

+ Rà soát, bổ sung sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống hạn cho 

sản xuất nông nghiệp. 

- Đối với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Xí nghiệp Khai thác công trình Thủy 

lợi huyện kiểm tra hiện trạng các công trình đập, hồ chứa và có phương án tích 

nước, trữ nước, điều tiết nước hợp lý để đảm bảo phục vụ tưới cho sản xuất 

nông nghiệp. 

-  Đối với Công an huyện: 

 Tuyên truyền phòng, chống cháy, nổ, triển khai các phương án về thiết bị, 

phương tiện, nhân lực duy trì lệnh trực 24/24h sẵn sàng thực hiệm nhiệm vụ. Có 

phương án tiếp ứng chữa cháy rừng khi có yêu cầu. 

- Đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ động theo dõi diễn biến thời 

tiết, Có phương án tiếp ứng chữa cháy khi có yêu cầu. Hỗ trợ di dân trong khu 

vực nguy hiểm. 

- Đối với Trung tâm Y tế huyện: Chủ động triển khai các công tác phòng, 

chống dịch bệnh mùa hè, không để dịch bệnh bùng phát. 

- Đối với Trung tâm Văn hóa , Thể thao và Truyền thông: Phối hợp với 

các cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý 

thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống cháy, nổ, sử dụng tiết kiệm điện, 

nước, vệ sinh môi trường, vận động nhân dân chống nóng hiệu quả để đảm bảo 

cho cây trồng, vật nuôi vẫn phát triển tốt. 

- Đối với hạt Kiểm lâm huyện: Tăng cường trực cháy 24/24h nhằm phát 

hiện và ngăn chăn kịp thời các đám cháy phát sinh, hạn chế mức thấp nhất thiệt 

hại do cháy rừng gây ra. Phối hợp với UBND các xã tuyên truyền, khuyến cáo 

người dân, chủ rừng thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Rà soát phương án phòng cháy chữa cháy rừng, xác định khu vực trọng 

điểm, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “Bốn tại 

chỗ” phù hợp với từng vùng, từng khu vực; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, 

các ngành và chủ rừng. Phối hợp cùng các đơn vị, lực lượng để kịp thời ứng phó 

khi xảy ra tình huống xấu. 

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và các đơn vị trên địa bàn huyện chủ 

động theo dõi thời tiết, đồng thời chuẩn bị lực lượng hỗ trợ ứng phó khi có chỉ 

đạo của lãnh đạo huyện. Các phương tiện liên lạc phải đảm bảo hoạt động 24/24 

để kịp thời nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. 

c) Phương án khắc phục hậu quả:  

Trên cơ sở kế hoạch, phương án ứng với tình hình thực tế, các phòng ban 

ngành chức năng, các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tổ chức 

ứng phó kịp thời. Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại 
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và kết quả triển khai công tác khắc phục tại tại các xã, thị trấn, có phương án hỗ 

trợ khắc phục hậu quả ổn định đời sống sinh hoạt, khôi phục sản xuất. 

3.4. Công tác ứng phó với sạt lở đất 

a) Công tác truyền thông: Tuyên truyền đến các hộ dân hiện đang sinh 

sống dọc ven sông, suối, sườn đồi và 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 các xã, thị trấn. 

b) Tổ chức ứng phó:  

- Đối với UBND các xã, thị trấn: 

+ 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 cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở 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 dọc ven sông, suối, vùng có nguy cơ sạt lở. 

+ Báo cáo kịp thời, nhanh lẹ, thường xuyên về Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện để lãnh đạo có ý kiến chỉ đạo khắc phục. 

+ Đối với các phòng, ban ngành: 

- Đối với Phòng NN&PTNT, là cơ quan thường trực của Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện, chủ động theo dõi diến biến thời thiết, tổ chức trực ban 

24/24 để nắm bắt, tổng hợp số liệu thiệt hại, sự cố và báo cáo lãnh đạo; đồng 

thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên.  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và các đơn vị trên địa bàn huyện chủ 

động theo dõi thời tiết, đồng thời chuẩn bị lực lượng hỗ trợ ứng phó khi có chỉ 

đạo của lãnh đạo huyện. Các phương tiện liên lạc phải đảm bảo hoạt động 24/24 

để kịp thời nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. 

c) Tổ chức sơ tán nhân dân 

 -  Khi có tình huống, sự cố xấu, mất an toàn lực lượng hỗ trợ sơ tán nhân 

dân là lực lượng vũ trang như dân quân, công an… Rà soát lại số người sơ tán, 

kiểm tra an toàn nơi sơ tán đến; người dân chủ động 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 di dời. 

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 bị chết. 

- Tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết 

quả triển khai công tác khắc phục tại các xã, thị trấn. 
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3.5. Công tác ứng phó với  rét hại, sương muối 

a) Công tác truyền thông: Trạm Khí tượng huyện cung cấp thông tin, 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông và các cơ quan truyền thông thực 

hiện ưu tiên phát các tin về rét hại, sương muối. Hình thức truyền thông tin từ 

các xã, thị trấn đến cộng đồng dân cư qua hệ thống truyền thanh của địa phương. 

Tăng cường phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về phòng tránh rét, chú trọng các 

biện pháp đã được người dân áp dụng và đem lại hiệu quả, tăng thời lượng phát 

các bản tin dự báo để người dân biết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 

b) Tổ chức ứng phó:  

- Đối với UBND các xã, thị trấn: 

+ Theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt lưu ý đối tượng dễ bị tổn 

thương; bảo đảm nguồn thức thức ăn cho gia súc, gia cầm; không thả rông vật 

nuôi, che chắn, gia cố chuồng, trại, giữ ấm cho vật nuôi; gieo cấy khi thời tiết 

thuận lợi và bảo vệ tốt diện tích đã gieo cấy. 

+ Dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác… 

- Đối với các phòng, ban ngành: 

+ Đối với Phòng NN&PTNT, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện, chủ động theo dõi diến biến thời thiết, tổ chức trực ban 

24/24 để nắm bắt, tổng hợp số liệu thiệt hại, sự cố và báo cáo lãnh đạo đồng thời 

tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn người dân gieo cấy khi thời tiết ấm lên; thu hoạch 

sớm các loại cây công nghiệp, hoa màu để hạn chế thiệt hại bởi các đợt rét.  

+ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chủ động triển khai, hướng dẫn các 

biện pháp đảm bảo an toàn cho cây trồng, vật nuôi, sản xuất giống. 

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động quyết định cho học sinh các cấp 

nghỉ theo quy định. 

+ Trung tâm Y tế chỉ đạo các cơ sở Y tế sẵn sàng các phương án xử lý kịp 

thời trong tình huống dịch bệnh ở người do giá rét. 

+ Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và các đơn vị trên địa bàn huyện chủ 

động theo dõi thời tiết, đồng thời chuẩn bị lực lượng hỗ trợ ứng phó khi có chỉ 

đạo của lãnh đạo huyện. Các phương tiện liên lạc phải đảm bảo hoạt động 24/24 

để kịp thời nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. 

c) Phương án khắc phục hậu quả 

- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, tổ chức khắc 

phục hậu quả: hỗ trợ nông dân giống cây trồng, vật nuôi khôi phục chăn nuôi, 

sản xuất. 

- Vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn hỗ trợ từ các tổ 

chức, cá nhân 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 các xã, thị trấn. 

3.6. Công tác ứng phó với sét đánh 

a) Tổ chức ứng phó: Tìm nơi trú ẩn an toàn, không đứng dưới các cây to, 

cột điện khi có mưa dông, tắt nguồn điện thoại không sử dụng, không cầm vật 

dụng bằng sắt. Khi xây dựng nhà ở, công nghiệp dân dụng, hệ thống điện, các 

trạm thu, phát sóng truyền thanh truyền hình, viễn thông… phải đảm bảo có hệ 

thống chống sét đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật. 

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 xã, thị trấn. 

V. PHƯƠNG PHÁP, CÁCH THỨC LỒNG GHÉP NỘI DUNG PHÒNG, 

CHỐNG THIÊN TAI VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  

1. 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. 

2. Nội dung phòng, chống thiên tai được lồng ghép vào Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nhằm mục tiêu phát triển bền 

vững kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. 

3. 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. 

4. Các dự án đầu tư phải được xem xét sự phù hợp với đặc điểm các dạng 

thiên tai của từng vùng, từng địa bàn tham gia phòng ngừa, ứng phó thiên tai 

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, hoặc đầu tư tạm 

thời nhằm nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng Biến đổi khí hậu. 

5. Xây dựng nông thôn mới có hạ tầng cơ sở phát triển cao nhằm tạo điều 

kiện nâng cao năng lực, chủ động phòng tránh thiên tai hiệu quả; an toàn, ổn 

định và phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân. 

6. Hàng năm rà soát, bổ sung xây dựng bản đồ phân vùng lũ quét, sạt lở 

đất, ngập lụt làm cơ sở định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

7. Lồng ghép các 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 tăng cường 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 đối với cơ sở. 
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VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ 

TRỌNG TÂM 

1. Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện quản lý hoạt động phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn, chỉ huy, điều hành trong phạm vi toàn huyện. 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật phòng chống thiên tai. 

- Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trên địa bàn 

tỉnh; tham mưu các giải pháp công trình và phi công trình trong công tác phòng, 

chống, ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai. 

- Chủ trì thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án phòng, chống, 

ứng phó thiên tai trên địa bàn huyện đã được phê duyệt. 

- Kiểm tra đôn đốc các phòng, ban, ngành, thực hiện kế hoạch phòng, 

chống thiên tai đã được phê duyệt. 

- Tổ chức trực ban, kịp thời thông tin, cảnh báo cho các cơ quan, đơn vị, 

các xã, thị trấn, để triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục 

hậu quả thiên tai. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn cấp huyện: 

- Tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT & 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. 

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố hồ, đập thủy 

lợi, thủy điện chứa nước, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho dân cư vùng 

có nguy cơ cao bị sạt lở, ngập lụt theo phương châm “bốn tại chỗ” và đảm bảo 

yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. 

- Tổ chức lập kế hoạch sản xuất nông nghiệp để hạn chế thiệt hại do thiên tai 

gây ra và bảo đảm phát triển bền vững; quản lý việc đầu tư xây dựng, tu bổ, bảo vệ 

công trình thủy lợi và các công trình khác phục vụ phòng, chống thiên tai. 

- Tổ chức thống kê, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt 

động quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai.  

- Tổng hợp báo cáo tình hình thiên tai. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, các đồn biên phòng Bình nghi, Pò 

Mã, Trạm ra đa 59  
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- Là các đơn vị nòng cốt trong công tác sơ tán người, phương tiện, tài sản, cứu 

hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội theo sự điều động của người có 

thẩm quyền. 

- 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 xảy ra bão mạnh, siêu bão. Hỗ trợ các địa phương, công tác tổ chức tập huấn, 

huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt 

xây dựng lực lượng cơ động 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. 
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 các tình huống thiên tai xảy ra trong điều kiện dịch bệnh Covid. 

- 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 vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao. Sẵn 

sàng thực hiện nhiệm vụ PCTT & TKCN theo sự phân công của Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện. 

- Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tránh 

ách tắc giao thông và tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai, 

xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ huy các lực lượng vũ trang (gồm lực lượng 

Bộ đội Biên phòng, Trạm ra đa 59, Công an huyện) xây dựng các Phương án PCTT 

và tìm kiếm cứu nạn.  

- Đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định và 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Có trách nhiệm rà soát đánh giá, xác định các cấp độ rủi ro thiên tai ứng 

với từng loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện (theo Quyết định 

số 44/2014/QĐ-TTg, ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi 

tiết về cấp độ rủi ro thiên tai) trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

- Chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục về đất đai khi phải sử dụng đất 

để xử lý các sự cố, tổ chức các đội xung kích để xử lý môi trường sau khi thiên 

tai xảy ra. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn xử 

lý nghiêm nạn khai thác cát sỏi trái phép trên sông. 

5.  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện  

- Chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống cho các lực lượng 

tham gia ứng cứu khi có thiên tai xảy ra và hỗ trợ người dân trong vùng bị ảnh 

hưởng của thiên tai; chủ động nắm bắt số lượng các loại phương tiện vận tải, 

máy thi công của các đơn vị và xây dựng kế hoạch huy động khi cần thiết. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=44/2014/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- 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, theo 

lệnh của Ban Chỉ huy PCTT &TKCN huyện. 

- Xây dựng phương án của đơn vị để tham gia ứng phó, khắc phục hậu 

quả thiên tai, bão, lũ. 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện để cân 

đối, bố trí kinh phí kịp thời cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện. 

7. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc: Tham mưu, tổ 

chức thực hiện tốt các chính sách của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ đối với 

các gia đình có người chết, bị thương, mất tích, nhà cửa bị 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.  

8. Văn phòng HĐND&UBND 

- Có kế hoạch đảm bảo dự trữ và chuẩn bị vật tư, thuốc men, xử lý vệ sinh 

môi trường, phòng, chống dịch bệnh và an toàn cộng đồng trong vùng xảy ra 

thiên tai; thành lập đội xung kích, chuẩn bị thuốc và dụng cụ y tế, phòng ngừa 

dịch bệnh, chỉ đạo các trạm y tế xã, sơ, cấp cứu kịp thời khi có người bị thương, 

phòng ngừa dịch bệnh bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng phương án 

của ngành để tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với tình 

huống siêu bão, lũ xảy ra.  

- Tuyên truyền, giáo dục, cung cấp đầy đủ kiến thức về phòng, chống 

thiên tai và tình hình dịch bệnh COVID-19 đến các tầng lớp Nhân dân, để nâng 

cao ý thức, nhận thức tự phòng, tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của 

Nhân dân và Nhà nước; 

- Sử dụng kinh phí có hiệu quả trong việc phòng ngừa, ứng phó và khắc 

phục hậu quả, nâng cao năng lực và nhận thức cho cộng đồng chủ động phòng, 

chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống 

thiên tai và phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm duy trì hoạt động trực ban 

thường xuyên 24/24h và sẵn sàng phân công đoàn công tác chỉ đạo ứng phó 

thiên tai trong tình huống dịch COVID-19. 

- Hướng dẫn cho cán bộ y tế và cộng đồng về kỹ thuật cấp cứu thông 

thường, biện pháp vệ sinh môi trường; Hướng dẫn việc lồng ghép giới trong các 

hoạt động phòng, chống thiên tai. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo thực hiện lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai vào 

chương trình học. 
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- Lập kế hoạch đào tạo kết hợp phòng, chống thiên tai phù hợp với đặc 

điểm thiên tai của địa phương để bảo đảm an toàn. 

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ 

huyện: Tổ chức phát động, kêu gọi, ủng hộ, lập kế hoạch hỗ trợ cho nhân dân, để 

ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân trong vùng bị thiên tai. 

11. Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ 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 Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (qua Phòng Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn). 

12. Hạt Kiểm lâm huyện: Kiểm tra công tác quản lý, xây dựng phương 

án kế hoạch cụ thể đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra, sẵn 

sàng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng, tập trung lực lượng canh 

giữ thường xuyên, nghiêm ngặt những nơi xung yếu, chuẩn bị đầy đủ trang thiết 

bị các phương tiện chữa cháy. 

13. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&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 Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện và các ban, ngành liên quan 

thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại 

bàn bàn được phân công phụ trách. 

14. 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. Kiểm tra, rà soát và thống kê 

các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng cao khi có thiên tai xảy ra. Chuẩn bị địa 

điểm di rời, 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 và Nhà nước. 

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã, thị trấn; kiện toàn lực 

lượng xung kích phục vụ công tác PCTT&TKCN. 

- 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 úng ngập, lũ lụt, hạn hán.  

15. Điện lực huyện: Có trách nhiệm sửa chữa đường dây tải điện và biến 

thế, hướng dẫn các địa phương tổ chức phát quang hành lang bảo vệ đường dây 
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tải điện, cung cấp điện đảm bảo số lượng và chất lượng; có chế độ cấp điện ưu 

tiên cho công tác PCTT & TKCN đặc biệt là các vùng ngập úng để tiêu nhanh 

hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Bố trí lực lượng thường trực, trực ban để 

sửa chữa, thay thế kịp thời đường dây và các máy biến thế khi có sự cố, đảm bảo 

cung cấp điện cho các trạm bơm. Chuẩn bị cơ sở vật chất, biến thế, thiết bị, phụ 

tùng dự phòng phù hợp với yêu cầu của công tác PCTT & TKCN. 

16. Trạm Khí tượng Thất Khê: 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 Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện khi 

có yêu cầu. 

17. 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. 

18. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị cá nhân có liên quan: 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch phòng chống thiên tai năm 2022, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị 

khác khi có yêu cầu. Nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid. 

VII. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN  

- Quỹ Phòng, chống thiên tai: Khắc phục thiệt hại do sự cố thiên tai gây ra 

và mua sắm các nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ”; tuyên truyền, phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định. 

- 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, nguồn kinh phí tài trợ, hợp tác của 

các tổ chức phi Chính phủ. 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng ban, ngành, đơn vị, Ủy ban 

nhân dân các xã thị trấn. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, để 

xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung 

của kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2022./. 

 
Nơi nhận:  
- Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;          
- Thường trực Huyện ủy;                                                                                             
- Thường trực HĐND huyện;               

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;    

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện;                           

- Các Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện;  

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;               

- Lưu: Văn thư, (NN&PTNT).  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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