
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-NLN Sơn Dương, ngày         tháng 6 năm 2022 
V/v tăng cường công tác phòng, chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn  
 

 
 

         Kính gửi:  

 - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; 
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2078/UBND-KT ngày 

08/6/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

1. Các cơ quan, đơn vị, trường học, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ có 
trách nhiệm: 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 1194/UBND-
NLN ngày 31/5/2022 về chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và xả 

lũ hồ thủy điện Tuyên Quang; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 04/5/2022 về Kế 
hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện năm 2022; Quyết định số 358/QĐ-

UBND ngày 06/5/2022 về ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro 
trên địa bàn huyện Sơn Dương. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, người lao động và 
nhân dân trên địa bàn nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, 

nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó xác định 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, 

thường xuyên, liên tục cần sự vào cuộc của toàn xã hội; nâng cao nhận thức, hướng 
dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai, sự cố cho người dân; đa dạng hình thức truyền 
thông phù hợp từng đối tượng; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai, ứng phó 

sự cố vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và hoạt động văn hóa, tôn giáo, 
tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng. 

- Đẩy mạnh phòng ngừa thiên tai, sự cố; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị 
ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, phương án đã xây dựng trước 

mùa mưa lũ; tổ chức thực hiện tốt công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập theo 
phương án đã được phê duyệt. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tổ chức kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. 
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- Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai theo 
quy định của Luật Phòng, chống thiên tai; kiểm tra, rà soát phương án ứng phó  

thiên tai trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”. 

- Chủ động bố trí ngân sách địa phương, huy động và sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai;  

tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, 
chống thiên tai tại địa phương, nhất là cơ quan trực tiếp tham mưu giúp việc cho 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lực lượng xung kích 
phòng, chống thiên tai tại cơ sở. 

- Quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, tập kết cát sỏi trái phép,  
lấn chiếm, sử dụng trái phép đất ven sông, suối gây cản trở thoát lũ, ảnh hưởng đến 

an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu 
nạn, rà soát, hoàn thiện phương án, kế hoạch, chuẩn bị thực hiện có hiệu quả 

công tác ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện; sẵn sàng lực 
lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, cứu trợ nhân dân, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục 

hậu quả thiên tai, sự cố. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện, đào tạo, diễn tập ứng phó sự 
cố, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã năm 2022. 

4. Công an huyện 

- Rà soát phương án bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là trong tình huống thiên 

tai; sẵn sàn lực lượng, phương tiện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện hỗ 
trợ sơ tán, cứu trợ nhân dân, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố.  

- Nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ; chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, 

chữa cháy tại các cơ sở, khu dân cư do tác động của thiên tai. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Hạt quản lý giao thông 

kiểm tra, kịp thời khắc phục các đoạn đường có nguy cơ sạt lở cao, không đảm 
bảo an toàn trên các tuyến được giao quản lý; rà soát có phương án đảm bảo an 

toàn giao thông trong tình huống mưa lớn, lũ lụt kéo dài; khắc phục sự cố trên 
các tuyến giao thông chính sau thiên tai. 

6. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện theo dõi chặt chẽ 

diễn biến thời tiết và đăng tải kịp thời các bản tin dự báo, thông báo kịp thời 
thông tin về thời tiết, mưa lũ để cảnh báo tới các xã, thị trấn và người dân trên 

địa bàn biết và chủ động phòng, chống có hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối 
tài sản và tính mạng của người dân.  

7. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện: Chỉ đạo viên chức phụ trách địa 
bàn tham mưu cho UBND các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện 

pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai; bố trí mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
phù hợp để chủ động thích ứng, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, gắn xây dựng 
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cộng đồng an toàn trước thiên tai với xây dựng nông thôn mới bền vững. 

8. Phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc triển khai, thực hiện nghiêm 
các nội dung tại Văn bản này, Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 04/5/2022 về Kế 
hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện năm 2022, Quyết định số 358/QĐ-

UBND ngày 06/5/2022 về ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro 
trên địa bàn huyện Sơn Dương; báo cáo, tham mưu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo 

với Ủy ban nhân dân huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên (T/hiện); 
- TTrực huyện ủy, HĐND huyện (B/cáo); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Chánh, Phó VP TH UBND huyện; 
- Chuyên viên TH NLN (T/dõi); 
- Lưu: VT, Qnn. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 
 

Phạm Hữu Tân 
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