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KẾ HOẠCH 

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 

 
 

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

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 

17/6/2020; 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác 

PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Để giám thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão, lụt, UBND phường Bắc Hà 

xây dựng kế hoạch chủ động Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm triển khai thực hiện công tác PCTT&TKCN, xây dựng phương án 

phòng, chống có hiệu quả ảnh hưởng của mưa bão, lụt. Xác định nhiệm vụ cụ 

thể và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cho các đơn vị tổ dân phố. 

2. Yêu cầu 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt phổ biến, bảo đảm đến tận tổ liên 

gia, hộ gia đình để chủ động ứng phó trong mọi tình huống khi bảo lụt xẩy ra. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Nhiệm vụ chung 

- Tổ chức lực lượng trực tại trụ sở UBND để kịp thời ứng phó khi có bão, 

lụt xảy ra. 

- Tổ chức lực lượng chặt tỉa cây cối các khu vực như các tuyến đường trên 

địa bàn phường, trường tiểu học. 

- Khắc phục sự cố cây đổ trên các tuyến đường. 

2. Nhiệm vụ của các bộ phận 

2.1. Ban chỉ huy quân sự phường. 

Là cơ quan thường trực của Ban chỉ huy PCTT&TKCN phường, có nhiệm 

vụ tham mưu củng cố kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN, rà soát bổ sung 

hoàn chỉnh kế hoạch, các phương án PCTT&TKCN sát với thực tế của địa 

phương. Rà soát bổ sung danh sách lực lượng xung kích, lực lượng tại chổ, 

phương tiện sẳn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. 
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Tổ chức rà soát, cập nhật, xác định những vùng nguy cơ xảy ra ngập lụt 

để xây dựng phương án cụ thể trong ứng phó, di dời nhân dân trong trường hợp 

khẩn cấp để chủ động liên lạc, thông tin cảnh báo và ứng cứu kịp thời. 

2.2. Công chức Địa chính – Môi trường; Xây dựng - Đô thị 

Kiểm tra, đánh giá thực trạng các công trình PCTT có nguy cơ mất an 

toàn cao, nhất là công trình chưa được nâng cấp. Đôn đốc các nhà thầu đẩy 

nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn phường. 

Kiểm tra và xử lý các trường hợp xây dựng nhà cửa, cơ sở hạ tầng, công 

trình mục tiêu, xây dựng phương án nạo vét  các tuyến mương tiêu thoát nước 

trên địa bàn phường. 

2.3. Cán bộ truyền thanh. 

Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của phường tăng 

cường công tác truyền tin, thông báo chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, 

cảnh báo về thời tiết, thiên tai; các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị, công điện về 

phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của Trung ương, tỉnh, 

thành phố và của các cấp, các ngành để mọi người biết, chủ động thực hiện. 

2.4. Trạm Y tế. 

Dự trữ thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế. Xử lý vệ sinh môi trường, nước 

sinh hoạt, phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra. Tổ 

chức sơ cứu một cách nhanh nhất khi có tai nạn về người trong thiên tai. 

2.5. Các trường học. 

Bổ sung, kiện toàn Tiểu ban chỉ huy PCTT&TKCN của các trường học, 

xây dựng kế hoạch, chủ động phương án giàng néo các phòng học và phòng làm 

việc, rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên các trường học. Tuyên truyền 

cho giáo viên, học sinh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

2.6. Các tổ dân phố. 

Bổ sung, kiện toàn Tiểu ban chỉ huy PCTT&TKCN các tổ dân phố. Hoàn 

chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án cụ thể sát với tình hình địa bàn t ng tổ dân 

phố, chịu trách nhiệm phụ trách tổ dân phố. Phân công cán bộ theo d i t ng 

công việc, chỉ huy lực lượng xung kích và lực lượng tại chổ, chuẩn bị phương 

tiện vật chất bảo đảm, chủ động phương án  4 tại chổ    Chỉ huy tại chổ, lực 

lượng tại chổ, phương tiện tại chổ và hậu cần tại chổ ). Thực hiện phương châm 

  Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu 

quả  trong đó lấy phòng, tránh là chính. 

Xây dựng kế hoạch cụ thể đến t ng tổ liên gia phát huy tính chủ động của 

cấp ủy, liên đoàn cán bộ tổ dân phố, vận động nhân dân chủ động mua sắm, dự 

trữ các đồ dùng vật dụng cần thiết, có khả năng thích ứng khi mưa bão xảy ra. 

Tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, tránh bảo 

vệ tài sản của gia đình 
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2.7. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể: Tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, hội viên của mình về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2021 đạt hiệu quả. 

II. Biện pháp tổ chức thực hiện. 

1. Tổ chức thực hiện quán triệt chỉ thị, công điện và kế hoạch phân lịch 

trực theo d i phụ trách địa bàn, nắm chắc tình hình các hộ chính sách, già cả neo 

đơn, chuẩn bị vật tư, kinh phí cho công tác phòng chống bảo lụt. 

2. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ dân phố. 

III. Một số công tác bảo đảm. 

1. Bảo đảm lực lượng cơ động ứng cứu, phương tiện vật tư trên giao chỉ tiêu 

cụ thể có phụ lục kèm theo, các tổ dân phố liên lạc với UBND phường qua các số 

điện thoại: Chủ tịch UBND: 0912.623.129, Phó Chủ tịch UBND: 0945.634.999, 

Quân sự: 0943.300.907, Công an phường: 0913.294.928. 

2. Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN xây dựng các phương án, 

kiểm tra lực lượng phương tiện, kiểm tra các trang thiết bị, hợp đồng vật chất 

đảm bảo theo chỉ tiêu thành phố giao. 

3. Các tổ dân phố có phương án cụ thể, phân công cán bộ theo d i t ng 

công việc cụ thể. Chịu trách nhiệm phụ trách tổ dân phố, chủ động phương án 4 

tại chổ. 

4. Tổ chức tuần tra canh gác, kiểm tra, kiểm soát tài sản của nhân dân trên 

địa bàn khi có bảo lụt. 

5. Nắm vững địa bàn bảo đảm trật tự an toàn trong mọi tình huống, tổ 

chức tốt việc sơ tán nhân dân khi có hiệu lệnh. 

6. Chuẩn bị kinh phí, vật chất sẵn sàng khi có lệnh. Thuốc men cấp cứu 

ban đầu, sau bảo lụt phải có kế hoạch phòng chống dịch bệnh xẩy ra. 

Trên đây là Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2022 yêu cầu các ban ngành đoàn thể, trường học, các tổ dân phố triển khai thực 

hiện nghiêm túc./. 

 
          
- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Các ngành, đoàn thể; 

- Trường THBH, MNBH; 

- Các tổ dân phố; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hải 
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