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Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ 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; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Như 

Xuân năm 2021 kèm theo quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Giao phòng Nông nghiệp & PTNT huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, 

ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện 

Kế hoạch này. 

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS huyện theo chức năng 

nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp & 

PTNT; Trưởng các phòng, ngành, đơn vị có liên quan; các thành viên Ban chỉ huy 

PCTT, TKCN&PTDS huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban chỉ huy tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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KẾ HOẠCH 

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN  

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2021  
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      /     /2020 của UBND huyện 

Như Xuân) 

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, 

giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân 

về phòng, chống thiên tai, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội 

của huyện năm 2021. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn & 

Phòng thủ dân sự huyện xây dựng kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn thực hiện trên địa bàn huyện Như Xuân năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để 

ứng phó thiên tai đạt hiệu quả của các lực lượng trên địa bàn huyện, xã. 

- Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên 

địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Công tác phòng, chống thiên tai phải được tiến hành chủ động và thường 

xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do 

thiên tai gây ra. 

- Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ” (chỉ huy 

tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc 

phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. 

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

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

II. NỘI DUNG  

1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 

Như Xuân là huyện miền núi nằm ở phía Tây nam tỉnh Thanh Hóa, có diện 

tích tự nhiên là 72.171,8 ha, địa hình là đồi núi dốc theo hướng từ Đông Bắc xuống 

Tây Nam, bị chia cắt bởi các dãy núi đất và các khe suối tạo thành các dải đất bằng 

hẹp, phía Tây Bắc giáp với huyện Thường Xuân, phía Đông Bắc giáp với huyện 

Như Thanh, phía Đông và phía Tây Nam huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. 

 Như Xuân có khí hậu nhiệt đới gió mùa hằng năm chịu ảnh hưởng trung 

bình từ 3-5 cơn bão, lượng mưa trung bình năm phổ biến từ 1200 - 1600 mm. 

Như Xuân là nơi bắt nguồn của 4 con sông lớn, sông Quyền bắt nguồn từ xã Xuân 

Quỳ, chảy theo hướng Tây Nam qua Như Xuân, chiều dài chảy qua địa bàn Như 

Xuân khoảng 20 km; Sông Sàng bắt nguồn từ xã Thanh Quân, chảy về phía Tây 

Nam tỉnh Nghệ An, chiều dài chảy sông chảy qua huyện là 40 km. Ngoài 2 con 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C3%B4ng_nam&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_S%C6%A1n
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sông lớn kể trên, Như Xuân còn có 2 sông là sông Mực và sông Xanh cùng các con 

sông, khe suối nhỏ nằm rải rác trên địa bàn. 

 Vì vậy, Như Xuân thường chịu ảnh hưởng của một số loại hình thiên tai điển 

hình như: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất 

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

muối gây nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân. 

2. Phân tích, đánh giá tình hình 

2.1. Các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện 

Năm 2021 là năm chuyển pha của ENSO (ENSO là do 2 hiện tượng El Nino, 

La Nina và khí quyển xảy ra trên xích đạo, chúng liên kết lại tạo thành hiện tượng 

khí hậu kép) vì vậy các hiện tượng thời tiết, khí hậu thường có những biến động 

mạnh trên phạm vi rộng; bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn và các 

hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác xuất hiện trên phạm vi rộng, đặc biệt là các 

tháng mùa hè năm 2021. 

Tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng diễn biến khá phức 

tạp, mức độ ảnh hưởng lớn gây thiệt hại đến đời sống và sản xuất của người dân. 

Các loại hình thiên tai thường tác động, ảnh hưởng trên địa bàn huyện bao gồm: 

 - Bão, Áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu bão: Huyện Như Xuân chịu ảnh hưởng 

trực tiếp từ 1-3 cơn bão và hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; từ 3- 5 

đợt ATNĐ. 

 -  Lốc, sét, mưa đá: Thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện, tập trung chủ 

yếu vào mùa mưa. Đây là loại hình thiên tai thường xảy ra cực đoan, bất thường có 

thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến người, tài sản, hoa màu. 

 - Mưa lớn, lũ, ngập lụt: Là loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn nhất, số đợt 

mưa lớn từ 4-5 đượt/năm; mưa lớn có thể gây lũ quét, trượt sạt lở đất làm ách tắc 

giao thông, phá hủy tài sản, nhà cửa, hoa màu của người dân và ngập lụt... 

 - Sạt lở đất, sụt lún đất: Sạt lở đất, sụt lún đất trên địa bàn huyện thường do 

mưa, mưa lớn kéo dài, kết cấu địa chất kém kết hợp với độ dốc địa hình hoặc do thi 

công các công trình để lại các hố sâu, ta luy.  

 - Nắng nóng: Nắng nóng trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra vào tháng 5-

7 với nền nhiệt trong ngày từ 35°C ÷ 38°C. Hàng năm có khoảng 3 – 5 đợt nắng 

nóng gay gắt. 

 - Hạn hán: Hạn hán thường xảy ra vào các tháng mùa khô trong năm từ 

tháng 3-4 và các tháng cuối năm từ tháng 10-11.  

 - Rét đậm, rét hại: Rét đậm, rét hại trên địa bàn huyện thường xảy ra vào các 

tháng chính đông (Tháng 12 năm trước đến tháng 1, tháng 2 năm sau). Trong thời 

điểm rét đậm, rét hại nhiệt độ có thể xuống thấp dưới 10°C gây băng giá, sương 

muối và ảnh hưởng rất lớn đến người, cây trồng vật nuôi. 
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2.2. Khu vực dễ bị tổn thương, các điểm sung yếu: 

 + Lũ quét: thôn Thanh Tiến, Lâu Quán xã Thanh Quân; thôn Chạng Vung, 

Tân Phong xã Thanh Phong; thôn Thanh Thủy, Thanh Đồng, Đồng Phống xã 

Thanh Phong; thôn Thanh Sơn xã Thanh Hòa; thôn Vân Tiến, Vân Thượng, Vân 

Bình, Vân Hòa xã Cát Vân; thôn 7 xã Xuân Bình; thôn Cầu, Xuân Khánh xã Bãi 

Trành. 

 + Sạt lở đất: thôn Thanh Nhân, Ná Cà 1, Kẻ Lạn, Thanh Tân, Lâu Quán xã 

Thanh Quân; thôn Xuân Phong, Tân Phong, Quang Hùng xã Thanh Phong; thôn 

Thanh Sơn xã Thanh Hòa, thôn Chảo xã Thanh Lâm; thôn Thanh Thủy, Đồng 

Phống xã Thanh Xuân; Thôn Hợp Thành, Làng Gió xã Bình Lương; Thôn Cát 

Thịnh, Cát Lợi, Phụ Vân, Cát Xuân xã Cát Tân; thôn Vân Hòa, Vân Bình, Vân 

Thành xã Cát vân; Thôn Mít, Xuân Hợp xã Xuân Bình, thôn 6 xã Bĩa Trành, khu 

phố 1 thị trấn Yên Cát.  

 + Khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt khi có lũ: 

thôn Thanh Tiến xã Thành Quân; thôn Thanh Sơn xã Thanh Hòa; thôn Kha, Chảo, 

Đoàn Trung xã Thanh Lâm; thôn Mai Thắng, Thanh Bình, Đức Bình xã Tân Bình; 

thôn Hợp Thành, Làng Gió, Làng Mài xã Bình Lương; thôn Xuân Thành, Xuân 

Hương, Đồng Xuân, Đồng Tâm, Thanh Tân xã Hóa Quỳ; thôn Vân Tiến, Vân 

Thượng, Vân Bình, Vân Hòa xã Cát vân; thôn Hào, thôn 7 xã Xuân Bình; thôn Cát 

Thịnh, Thanh Vân xã Cát Tân; thôn Đồng Xuân, Xuân Thượng xã Thượng Ninh; 

thôn Cầu, Xuân Khánh xã Bãi Trành; khu phố 1 thị trấn Yên Cát. 

 + Các tuyến đường giao thông xung yếu: đường QL45, đường mòn Hồ Chí 

Minh và các tuyến đường tỉnh lộ 520A, 520B, 520C.  

2.3. Đánh giá năng lực phòng, chống và ứng phó thiên tai của huyện 
- Nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng, chống thiên tai: 

+ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu các cấp được thành 

lập đúng theo Luật Phòng, chống thiên tai. 

+ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện là lực lượng nòng cốt trong 

công tác PCTT&TKCN trên địa bàn huyện; hàng năm, các đơn vị có kế hoạch tổ 

chức lực lượng, phương tiện, phân công nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ TKCN; tổ 

chức tập huấn, diễn tập PCTT&TKCN nhằm rèn luyện kỹ năng cán bộ, chiến sĩ 

trong vận hành trang thiết bị TKCN, tăng cường khả năng ứng cứu trong thiên tai. 

+ Các phòng, ngành xây dựng kế hoạch sẵn sàng tham gia công tác phòng 

ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc đơn vị mình. 

+ UBND các xã, thị trấn kiện toàn bộ máy, xây dựng phương án và chuẩn bị 

đầy đủ các điều kiện theo phương châm 
“
4 tại chỗ 

“
 để ứng phó với các loại hình 

thiên tai xảy ra trên địa bàn. 

- Phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, tránh, 

ứng phó thiên tai cơ bản đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác PCTT. Ngoài ra, do 
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tính chất phức tạp của các loại hình thiên tai có thể xảy ra nên cần phải huy động 

các phương tiện của các tổ chức, cá nhân để tham gia ứng phó mới đáp ứng yêu 

cầu. 

- Mức độ nhận thức của cộng đồng về lĩnh vực PCTT trên địa bàn huyện 

nhìn chung chưa cao, hàng năm công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 

diễn tập về phòng, chống thiên tai luôn được triển khai, nhưng   còn hạn chế. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện: 

 - Thành lập Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự cấp huyện, cấp 

xã để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS bảo đảm chế độ thông tin, 

báo cáo kịp thời giữa Ban Chỉ huy huyện các cấp, các ngành; Tổ chức diễn tập ứng 

cứu tai nạn, sự cố và tìm kiếm cứu nạn tại địa bàn trọng điểm để nâng cao năng lực 

cho các lực lượng tham gia PCTT&TKCN. 

 - Tuyên truyền Luật phòng, chống thiên tai, nâng cao năng lực công tác dự 

báo, cảnh báo về thời tiết, thuỷ văn, thông báo kịp thời trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để chủ động phòng tránh, chỉ đạo xử lý, đối phó kịp thời với các tình 

huống thiên tai xảy ra; 

 - Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các Phương án chủ động phòng, chống, ứng 

phó với thiên tai, đặc biệt, tiếp tục rà soát, bổ sung Phương án ứng phó bão mạnh 

và siêu bão, xây dựng phương án phòng tránh lũ quét; 

 - Nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; đồng 

thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai. Phát triển hệ thống 

thông tin cảnh báo theo chiều từ trung tâm xuống cơ sở và thu nhận các báo cáo từ 

dưới lên ở 3 cấp: từ tỉnh xuống huyện, từ huyện xuống xã, thôn, bản, nhóm dân cư 

để mọi người phòng tránh có hiệu quả và để có thông tin báo cáo kịp thời giữa Ban 

Chỉ huy các cấp và với Ban Chỉ huy huyện, tỉnh. 

 - Quản lý, đầu tư, duy tu, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng 

các dự án, công trình trọng điểm về phòng, chống ngập lụt, sạt lở, thủy lợi để bảo 

vệ dân cư và ổn định sản xuất, kinh doanh; 

 - 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; 

 - Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, thu - chi, sử dụng, quyết toán 

Quỹ Phòng, chống thiên tai theo Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 

của Chính phủ; 

 - Kiểm tra việc bảo đảm an toàn cho các hồ đập, thường trực Ban Chỉ huy 

huyện đôn đốc các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra công trình 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 đập; 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã về phòng, chống thiên tai, tập 

huấn kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; triển khai kế hoạch 

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện theo chương trình mục 
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tiêu quốc gia, hạn chế những tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường, sản 

xuất, cuộc sống của người dân. 

- Tổ chức trực túc 24/24 giờ để theo dõi tổ chức thông báo, cảnh báo và 

tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả 

thiên tai. 

III.  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp&PTNT 

Là cơ quan thường trực của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN 

huyện, chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi tổng hợp giúp UBND huyện và Ban 

chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS huyện đôn đốc các phòng, ngành, đơn vị, xã, thị 

trấn lập và thực hiện các phương án phòng, tránh ứng phó thiên tai và TKCN; xây 

dựng kế hoạch sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng tránh rủi ro thiên 

tai. 

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai của các 

đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phối hợp với các phòng, ngành xây dựng 

phương án tác nghiệp phòng, chống thiên tai; phương án tìm kiếm cứu nạn phù 

hợp với nhận định, xu thế diễn biến của thời tiết, cấp độ rủi ro xảy ra của từng loại 

hình thiên tai. Chủ động tham mưu cho UBND huyện và Ban chỉ huy huyện triển 

khai, chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả trong việc ứng phó và khắc phục hậu quả 

thiên tai. 

2. Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện: là lực lượng nòng cốt 

trong công tác phòng, chống thiên tai & TKCN. Đặc biệt là lực lượng chủ đạo 

trong việc sơ tán người, tài sản, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã 

hội theo sự điều động của cấp có thẩm quyền. 

2.1. Ban chỉ huy Quân sự huyện: chuẩn bị phương án huy động lực lượng 

xung kích phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng phương án tìm kiếm cứu hộ cứu 

nạn. Xây dựng phương án để diễn tập phòng, chống thiên tai lụt bão & TKCN gắn 

với công tác quân sự địa phương và nhiệm vụ phòng thủ. 

2.2. Công an huyện: chuẩn bị phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã 

hội trong và sau thiên tai, nhất là các vùng di dân; phối hợp với phòng Kinh tế- hạ 

tầng huy động các phương tiện vận tải ứng phó khi có yêu cầu; tăng cường xử lý vi 

phạm pháp luật về đê điều, tình trạng xe quá tải lưu thông trên đê. 

3. Phòng Kinh tế hạ tầng huyện: 

 Nắm bắt và đề xuất kế hoạch huy động các lực lượng thi công cơ giới khi 

thiên tai bão lũ xảy ra. Phối hợp Công an huyện chủ động trong tổ chức đảm bảo 
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giao thông, thông suốt trong mùa mưa lũ đối với các tuyến đường huyết mạch, 

thường xuyên tuần tra, kiểm tra các điểm xung yếu trên các tuyến đường, khu vực 

dân cư thường xuyên xảy ra sạt lở,... có giải pháp xử lý khi xảy ra ách tắc, bị chia 

cắt do mưa lũ và thiên tai. Đồng thời tập trung chỉ đạo các đội, các tổ dự phòng vật 

tư, vật liệu, chuẩn bị các phương tiện máy xúc, máy ủi, xe vận tải... sẵn sàng huy 

động tối đa lực lượng phương tiện khi có yêu cầu. 

4. Điện lực Như Xuân 

Xây dựng phương án ưu tiên cấp điện đáp ứng công tác chống hạn, chống 

úng; đảm bảo an toàn hệ thống điện trong mùa mưa bão. Khắc phục hậu quả do 

thiên tai gây ra trong thời gian sớm nhất. 

5. Bưu điện, Trung tâm Viễn thông 

Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn hệ thống 

thông tin trong mùa mưa bão. Có kế hoạch xây dựng lực lượng thông tin hỏa tốc, 

chuyển tải kịp thời các công văn, công điện chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng, chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự. Đảm bảo thông tin bưu chính, 

thông tin liên lạc thông suốt từ huyện tới các xã, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa. 

6. Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện 

Lập kế hoạch dự phòng các cơ số thuốc, cơ sở vật chất, nhân lực, dụng cụ 

vật tư y tế để phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trực tiếp hướng 

dẫn công tác vệ sinh môi trường và tham gia phòng chống dịch bệnh. Kịp thời 

kiểm tra, hướng dẫn phòng tránh và xử lý những ổ dịch bệnh phát sinh trong mùa 

mưa lũ.Tập huấn cho lực lượng ở cơ sở, traạm y tế xã theo yêu cầu, nhiệm vụ 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

7. Phòng Tài chính - KH, Phòng Lao động - TBXH, Văn phòng HĐND - 

UBND huyện 

Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp Phòng Lao động – TBXH, Văn 

phòng HĐND&UBND và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện xây 

dựng phương án đảm bảo tài chính, hậu cần, phương án cứu trợ trong và sau thiên 

tai. Trình UBND huyện phê duyệt phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai cho 

các địa phương bị thiệt hại. 

8. Phòng Giáo dục – Đào tạo. 

Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí 

hậu trong trường học. Có phương án đảm bảo an toàn dạy, học cho giáo viên và 

học sinh, cơ sở vật chất trường học khi xảy ra các loại hình thiên tai;  
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9. Phòng Văn hóa – thông tin, Trung tâm VHTT&TDTT huyện. 

Chủ động tuyên truyền cho Nhân dân, các tổ chức, cá nhân chủ động đối phó 

với thiên tai và chuyển tải kịp thời các công văn, công điện, cảnh báo theo cấp độ 

rủi ro thiên tai của UBND huyện, Ban Chỉ huy huyện. 

 10. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 

hội nghề nghiệp: 

 Xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng tới hội viên của mình để chủ động 

phòng, tránh, khắc phục kịp thời hậu quả khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn. Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo và huy động lực lượng đoàn viên, thanh 

niên các địa phương, địa bàn cơ sở bị bão lũ, thiên tai xảy ra và trực tiếp giúp dân 

khắc phục hâụ quả để khôi phục sản xuất, vệ sinh môi trường, ổn định đời sồng 

cho nhân dân.  

Hội chữ thập đỏ phối hợp với phòng Lao động Thương binh & xã hội huyện: 

Thăm hỏi động viên và tổ chức thực hiện cứu trợ, hỗ trợ kịp thời cung ứng, lương 

thực, hàng hóa, nhu cầu yếu phẩm cho nhân dân vùng bị thiệt hại, không để người 

dân thiếu đói. Công tác hỗ trợ phải đảm bảo đúng mục đích, đúng chế độ, chính 

sách. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn giải quyết các chính sách trợ giúp đột xuất 

cho các đối tượng bị thiệt hại do lũ bão gây ra. 

11. Đối với các xã, thị trấn. 

- Thành lập Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng 

thủ dân sự cấp xã; xây dựng và phê duyệt kế hoạch. phương án  PCTT, tìm kiếm 

cứu nạn và phòng thủ dân sự trên địa bàn; lập phương án ứng phó cụ thể về loại 

hình thiên tai có khả năng xảy ra và tổ chức hội nghị triển khai đến cấp xã, thôn 

trước ngày 15/6/2020. Triệt để thực hiện phương châm 4 tại chỗ nhanh chóng khắc 

phục hậu quả khi sự cố thiên tai xảy ra. Trực ban 24/24 giờ, báo cáo nhanh về Ban 

Chỉ huy huyện (số máy trường trực Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện: 

0914567267, 0915643368, email: pnn.nhuxuan@gmail.com) và thành viên Ban 

Chỉ huy phụ trách đơn vị để phối hợp khắc phục hậu quả. 

- Chủ động chuẩn bị các loại vật tư và dùng các vật liệu sẵn có tại địa 

phương như: Tre, nứa, gỗ... để thực hiện việc chống, chằng néo nhà cửa, kho tàng, 

trường học, trạm xá, phòng chống gió lốc, mưa đá; áp dụng các biện pháp kỹ thuật 

để che phủ các loại cây ăn quả đề phòng mưa đá. 

 - Chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đơn vị đóng 

trên địa bàn, lực lượng chi viện, hỗ trợ từ cấp trên và huy động lực lương tại chỗ tổ 

chức di rời, cứu nạn, cứu hộ kịp thời và an toàn. 

mailto:pnn.nhuxuan@gmail.com
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 - Tổ chức các lực lượng xung kích thường trực để sẵn sàng ứng phó khi có 

tình huống xấu xảy ra như sập, đổ nhà, lũ quét.... Huy động và phân công lực 

lượng trợ giúp người dân khôi phục hậu quả thiên tai xảy ra. 

 - Triển khai thực hiện tốt công tác thu – chi quỹ Phòng chống thiên tai năm 

2021. 

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. Ngân sách địa phương: Đầu tư, mua sắm các phương tiện, trang thiết bị 

phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương 

châm “Bốn tại chỗ”, trang bị những điều kiện cần thiết phục vụ công tác tập huấn, 

thông tin, tuyên truyền, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

 3. 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 huyện, nguồn kinh phí tài 

trợ, hợp tác của các tổ chức trong và ngoài nước. 

Căn cứ vào kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 

của Ban chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS huyện. Các cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã, thị trấn tổ chức xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN của ngành, đơn vị mình 

cho phù hợp với lĩnh vực, điều kiện thực tế của ngành, của địa phương, phân công 

nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch được đồng bộ và có hiệu quả./. 
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