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Như Thanh, ngày      tháng 5  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đặng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng 

ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, TKCN và Phòng thủ dân sự huyện tại 

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng 

thủ dân sự năm 2021; Triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

 
 

Ngày 10/5/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, 

chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN) và phòng thủ dân sự (PTDS) 

năm 2021; Triển khai nhiệm vụ năm 2022. Sau khi nghe báo cáo tổng kết và ý 

kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị. Thay mặt UBND 

huyện, đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân 

sự huyện, Chủ trì hội nghị kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự các cấp, 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCH chỉ đạo cơ sở. 

2. Chuẩn bị đầy đủ các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư, 

phương tiện, dự trữ thiết yếu để triển khai ứng phó có hiệu quả với các tình 

huống thiên tai xảy ra. 

3. Rà soát, xây dựng, cập nhật, bổ sung, phê duyệt kế hoạch PCTT, 

phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai; đặc biệt Phương án ứng phó 

với lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, bão mạnh, siêu bão... 

4. Khẩn trương kiểm tra, xây dựng phương án đảm bảo an toàn 16 hồ 

chứa mất an toàn trước mùa mưa lũ năm 2022 tại các xã Xuân Du, Phượng 

Nghi, Mậu Lâm, Phú Nhuận, Xuân Phúc, Yên Thọ, Thanh Tân. Đồng thời đẩy 

nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi trước mùa mưa năm 2022. 

5. Hàng năm, đặc biệt là vào mùa mưa bão phải rà soát các lực lượng, quy 

chế hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã đảm bảo 

hoạt động có hiệu quả và kịp thời. 

6. Tổ chức trực ban nghiêm túc và báo cáo kịp thời về UBND huyện, Ban 

Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS huyện đúng thời gian quy định để kịp thời chỉ 

đạo. 

7. Tổ chức tổng kết công tác PCTT, TKCN và PTDS tại các xã, thị trấn; 

kiểm tra, rà soát để bổ sung hoàn tất mọi công tác chuẩn bị phòng, chống thiên 

tai xong trước ngày 30/5/2022. 
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II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

1. Đối với UBND các xã, thị trấn: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức để nâng cao nhận 

thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác ứng phó với 

các tình huống thiên tai. 

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức triểm khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ 

trọng tâm nêu trên; thực hiện chế độ báo cáo về huyện kịp thời, đúng thời gian 

quy định. 

- Kiểm tra các công trình hồ đập, kè cống trên địa bàn để kịp thời phát 

hiện sự cố và chủ động xử lý;  những vấn đề vượt thẩm quyền tổng hợp báo cáo, 

đề xuất biện pháp xử lý. 

2. Đối với các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện 

2.1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (Văn phòng Thường trực Chỉ 

huy phòng, chống thiên tai). 

  - Chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện triển khai đầy đủ, kịp thời công tác chuẩn bị 

phòng, chống thiên tai năm 2022 đến tất cả các cấp, các ngành; Kiểm tra, hướng 

dẫn và đôn đốc các địa phương lập phương án, triển khai công tác chuẩn bị 

phòng chống, thiên tai năm 2022. 

- Kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công 

trình thuỷ lợi để đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ. 

 - Chủ động phối hợp với các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan kiểm tra các 

công trình hồ đập, kè cống phát hiện kịp thời sự cố và các hành vi vi phạm, đề 

xuất biện pháp xử lý; tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án ứng phó 

với bão mạnh, siêu bão, phương án sơ tán dân ở vùng có nguy cơ xảy ra lũ ống, 

lũ quyét và sạt lở đất.. có hiệu quả. 

- Kiểm tra các xã, thị trấn, các chủ hồ đập nắm chắc số lượng vật tư, 

phương tiện, lực lượng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn để huy động kịp thời khi có sự cố xảy ra.  

 - Phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn phương án sản xuất nông 

nghiệp phù hợp để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đảm bảo kịp thời và 

hiệu quả. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn có kế hoạch dự trữ đủ giống, phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật để phục vụ sản xuất sau thiên tai. 

- Tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thời tiết và 

tham mưu kịp thời, sát đúng cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, TKCN và 

Phòng thủ dân sự huyện triển khai, ứng phó và khắc phục hậu quả khi có thiên 

tai xảy ra.  
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2.2. Ban chỉ huy quân sự huyện (Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và TKCN) 

- Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai 

và TKCN trên địa bàn huyện; trực tiếp phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn; tập 

trung nâng cao năng lực cho lực lượng Bộ đội địa phương, Dân quân tự vệ và 

Dự bị động viên thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai 

và TKCN trên địa bàn. 

- Phối hợp với các ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan chuẩn bị 

tốt lực lượng, phương tiện theo phương châm ”4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó, xử 

lý, khắc phục kịp thời, hiệu quả các sự cố, thiên tai trên địa bàn.  

- Tổ chức huấn luyện các đội cơ động của Bộ đội địa phương, Dân quân tự 

vệ, Dự bị động viên. Đặc biệt là lực lương xung kích phòng chống thiên tai cơ 

sở thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và TKCN trên 

địa bàn. 

2.3. Công an huyện 

- Xây dựng và thực hiện phương án ứng phó thiên tai và TKCN theo chức 

năng, nhiệm vụ của ngành, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, tài sản của 

nhân dân, an ninh trật tự nơi xảy ra sự cố, thiên tai, khu vực sơ tán dân đi và 

đến; phối hợp với lực lượng quân đội, các ngành, địa phương tham gia cứu hộ, 

cứu nạn khi có thiên tai xảy ra; là lực lượng chính trong công tác ứng phó sự cố 

cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, chợ... 

- Thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng 

thủ dân sự theo quy định; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với 

phòng Kinh tế - hạ tầng huyện bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt khi xảy 

ra thiên tai. 

- Phối hợp với các địa phương và đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm 

tra và có biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Phòng, chống 

thiên tai, Luật thủy lợi... 

2.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 - Xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo giao thông thông suốt trong 

mọi tình huống, không để ách tắc giao thông trên các tuyến đường khi thiên tai 

xảy ra. Có phương án chuẩn bị vật tư dự trữ để xử lý các sự cố tại cầu cống, các 

tràn xã lũ trên các trục đường giao thông; kiểm tra, quản lý lực lượng, phương 

tiện vận tải trong toàn huyện để tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và 

Phòng thủ dân sự huyện điều động phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, 

TKCN và Phòng thủ dân sự khi cần thiết. 

  - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn quy định về 

xây dựng những công trình kiến trúc dân dụng, hướng dẫn nhân dân xây dựng, 

sửa chữa nhà cửa đảm bảo an toàn để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài 

sản do thiên tai gây ra. 
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 - Phối hợp với UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch các mặt hàng thiết yếu 

để kịp thời phục vụ nhân dân, thực hiện tốt việc dự phòng tại chỗ, chú trọng 

vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai.                                                    

 2.5. Trạm khí tượng thuỷ văn Như Xuân 

 Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo khả năng diễn biến của thiên tai, 

dự báo kịp thời, chính xác trước diễn biến của thiên tai để phục vụ công tác chỉ 

huy, chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự huyện. 

 2.6. Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế dự phòng huyện 

 Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế dự phòng huyện có kế hoạch dự 

phòng đủ cơ số thuốc và dụng cụ y tế để phòng chống thiên tai; tổ chức các đội 

cứu thương tham gia cấp cứu người bị nạn khi thiên tai xảy ra; hướng dẫn các 

đơn vị làm tốt công tác vệ sinh môi trường và tham gia phòng chống dịch bệnh, 

dập tắt các ổ dịch sau thiên tai. 

 2.7. Bưu điện huyện - Trung tâm VNPT Như Thanh - Như Xuân 

 Lập phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, thành lập 

các tổ bưu tá cơ động để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi thiên tai xảy ra. 

2.8. Chi nhánh Điện lực huyện 

 Kiểm tra và tu sửa các trạm biến áp, cột điện, đường dây trước mùa mưa 

lũ. Chuẩn bị dự phòng các máy phát điện cơ động để tham gia phục vụ cứu hộ 

tại các vị trí xung yếu. 

  2.9. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện 

 Tổ chức chỉ đạo việc kiểm tra, chỉ đạo củng cố, tu sửa trường lớp bị hư 

hỏng, không đảm bảo an toàn. Có phương án chằng chống các trường lớp, bảo 

quản các thiết bị đồ dùng giảng dạy và học tập khi có thiên tai xảy ra. 

 2.10. Trung tâm văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch huyện. 

 - Tuyên truyền phổ biến Luật phòng, chống thiên tai và các văn bản có 

liên quan. Thông tin kịp thời và rộng rãi những diễn biến của thiên tai. Bằng mọi 

phương tiện đưa tin nhanh nhất về thiệt hại do thiên tai gây ra. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền kỹ năng tự ứng phó với các loại hình 

thiên tai đến mọi người dân.                                          

2.11. Công ty TNHH một thành viên Sông Chu - Chi nhánh Như Thanh, 

Triệu Sơn, Nghi Sơn. 

 - Lập kế hoạch và xây dựng phương án ứng phó với thiên tai và phương 

án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho từng công trình thuộc đơn vị quản lý. 

Chuẩn bị vật tư theo phương châm “ 4 tại chỗ” tại chân công trình theo quy định 

để kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra. 
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- Tăng cường công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa thường 

xuyên các công trình thủy lợi do đơn vị mình quản lý; đảm bảo tận dụng tối đa 

nguồn nước tại các công trình thủy lợi để phục vụ nhân dân sản xuất. 

- Bố trí công nhân tăng cường kiểm tra các công trình, khu tưới, hướng 

dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tưới luân phiên và triển khai thực 

hiện có hiệu quả kế hoạch tưới luân phiên khi xảy ra hạn hán. 

 2.12. Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ huyện 

 Xây dựng kế hoạch kêu gọi, động viên và cứu trợ nhân đạo khi có thiên 

tai xảy ra. 

2.13.  Các phòng ban, cơ quan có liên quan: Lao động - Thương binh xã 

hội; Văn hoá - Thông tin; Dân tộc; Tài nguyên - Môi trường.... Căn cứ theo 

chức năng, nhiệm vụ của ngành để tham gia công tác phòng chống thiên tai có 

hiệu quả. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo Kết luận của đồng chí 

Đặng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai, TKCN và Phòng thủ dân sự huyện tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2021; Triển khai nhiệm 

vụ năm 2022 để các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCH PCTT,TKCN&PTDS huyện; 

- Văn phòng HĐND & UBND huyện;  

- Văn phòng TT Chỉ huy PCTT huyện; 

- Văn phòng TT Chỉ huy phòng thủ dân sự, ứng phó 

sự cố thiên tai và TKCN huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Đặng Hồng Sơn 
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