
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 214 /KH-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 12 tháng 8 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2021. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch về công tác phòng, chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2021 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm chủ động, thống nhất việc chỉ đạo, triển khai và phối hợp chặt chẽ 

với các đơn vị trong công tác PCTT và TKCN; huy động mọi lực lượng, phương 

tiện vật chất phục vụ công tác ứng cứu cho PCTT và TKCN khi tình huống có 

thể xảy ra. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức 

và người lao động về PCTT và TKCN, bảo đảm an toàn về người và tài sản. 

2. Yêu cầu 

- Nắm bắt được tình hình bão lũ, thiên tai có thể xảy ra, tổ chức thực hiện 

nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống lụt bão, 

tìm kiếm cứu nạn đến mọi công chức và người lao động; duy trì và thực hiện 

nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, sẵn sàng tham gia xử trí tình huống xấu. 

Chủ động và có kế hoạch trong công tác PCTT và TKCN; tổ chức hiệp đồng với 

các đơn vị, địa phương đóng trên địa bàn để chuẩn bị lực lượng, phương tiện 

tham gia xử trí với các tình huống. 

- Xây dựng các phương án chủ động mọi tình huống có thể xảy ra theo 

phương châm “4 tại chỗ” là lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ và 

hậu cần tại chỗ và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc 

phục khẩn trương và có hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ  

1. Tổ chức triển khai, tuyên truyền thi hành các văn bản như:  Luật Phòng, 

chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 29/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14 ngày 

17/6/2020; Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ Quy định 

tổ chức hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN; Nghị định số 83/2017/NĐ- 
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CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực 

lượng phòng cháy và chữa cháy; 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 Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Văn bản số 1374/BCH-TM ngày 04/8/2021 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn 

về việc sử dụng lực lượng DQTV xung kích phối hợp với các lực lượng khác trong 

công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh Covid-19. 

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối 

về người và cơ sở vật chất.  

3. Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của Sở khi có sự thay 

đổi. 

4. Tham gia thực tập phòng, chống ứng phó các sự cố thiên tai và TKCN; 

tham gia tập huấn, diễn tập nâng cao nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ. 

5. Ban chỉ huy PCTT và TKCN chủ động ứng phó tình huống; phát huy 

tốt phương châm “4 tại chỗ” và chủ động phòng tránh, khắc phục khẩn trương, 

hiệu quả khi có thiên tai, mưa lũ lớn xảy ra. 

6. Khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, Trưởng Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN chủ động sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ để ứng cứu kịp thời, 

hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, thảm họa, mưa lũ lớn 

gây ra. Duy trì lực lượng sẵn sàng trực 24/24 giờ để nắm bắt tình hình, tránh 

trường hợp có kẻ xấu lợi dụng và báo cáo kịp thời lên cấp trên. 

7. Vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp 

vào Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh. 

III. Tổ chức thực hiện. 

Giao Văn phòng phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN của Sở, các 

bộ phận liên quan tổ chức theo dõi triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

   
Nơi nhận : 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CMNV, TT XTĐT ; 

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

- Lưu: VT, KT, VP. 
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