ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1741 /UBND-NLN

Sơn Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2021

V/v thực hiện Thông Báo số 164/TBVPCP ngày 17/6/2021 của Văn
phòng Chính phủ

Kính gửi: - Các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và
Tìm kiếm cứu nạn huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Ban Chỉ huy quân sự huyện;
- Công an huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Huyện đoàn Sơn Dương;
- Hội Chữ thập đỏ huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1955/UBND-NLN ngày
22/6/2021 về việc thực hiện Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 17/6/2021 của
Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 2369/UBND-NLN ngày 15/7/2021 về việc
xây dựng, củng cố nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống
thiên tai cấp xã (có văn bản kèm theo).
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu
nạn, phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên Ban Chỉ huy theo dõi, phụ
trách từng địa bàn cụ thể.
- Căn cứ điều kiện thực tế và loại hình, diễn biến, phương án ứng phó thiên
tai của địa phương để xây dựng, củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên
tai cấp xã theo quy định của pháp luật, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của
Ban Bí thư đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, không làm phát sinh bộ máy, tránh hình
thức, lãng phí.
- Rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai phù hợp với
từng tình huống, loại hình thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên địa bàn, đặc biệt cần
rà soát phương án sơ tán dân phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp để đảm bảo an toàn trong chỉ đạo, ứng phó với thiên tai, đồng thời đảm
bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.
- Theo chặt chẽ diễn biến thời tiết dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời, triển khai
các biện pháp ứng phó hiệu quả với từng loại hình thiên tai trên địa bàn quản lý.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng,
triển khai thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên

tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030; hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai, sự
cố cho người dân, hướng tới xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.
- Rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, các
hồ đập, các công trình thủy lợi, tuyến đê xung yếu, công trình kè chống sạt lở bờ
sông, bờ suối; kịp thời di dời dân cư đến nơi an toàn trước và trong mùa mưa lũ.
- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo phân cấp, quy định.
2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện:
- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến từng tình huống thiên tai, sự cố, dự
báo đúng tình hình, tham mưu, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả, khắc phục
khẩn trương hậu quả thiên tai, sự cố gây ra.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát các khu vực có nguy
cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, các hồ đập, các công trình thủy lợi,
tuyến đê xung yếu, công trình kè chống sạt lở bờ sông, bờ suối; kịp thời di dời
dân cư đến nơi an toàn trước và trong mùa mưa lũ.
- Chủ động tham mưu xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai 5 năm và
từng năm theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2021 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với nhiệm vụ, lộ trình cụ thể để tập trung
chỉ đạo thực hiện nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện.
- Tham mưu tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực cho lực lượng
xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, trong đó tập trung công tác tập huấn
kiến thức, kỹ năng và từng bước trang bị công cụ, phương tiện cần thiết để đảm
bảo hiệu quả, an toàn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã khi
tham gia thực thi nhiệm vụ.
- Tham mưu cân đối, bố trí kinh phí Quỹ phòng chống thiên tai được phân
cấp sử dụng tại huyện và huy động các nguồn lực hợp pháp khác phục vụ công
tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức thực hiện nội
dung Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 17/6/2021 của Văn phòng Chính phủ tại;
báo cáo, đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân huyện.
3. Ban Chỉ huy quân sự huyện:
- Là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn. Chủ trì, phối hợp với Công an
huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng Phương án huy động lực lượng, phương
tiện hỗ trợ ứng phó thiên tai, nhất là công tác sơ tán người dân và tài sản đến nơi
an toàn, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm quân đội
là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn.
- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn tổ chức, sử dụng lực lượng
Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã,
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống
thiên tai trên địa bàn.

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan tập
huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho lực lượng xung kích; lồng ghép việc tập huấn, trang bị
kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai trong việc tập huấn, huấn luyện cho lực
lượng dân quân tự vệ.
4. Công an huyện:
- Xây dựng kế hoạch và phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội
trong mọi tình huống. Khi có thiên tai xảy ra phải triển khai ngay kế hoạch bảo
vệ, không để phần tử xấu lợi dụng sự cố để phá hoại, chiếm đoạt tài sản của Nhà
nước và nhân dân. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện huy động lực lượng
hỗ trợ cho các địa phương khi có thiên tai xảy ra.
- Chỉ đạo công an xã, thị trấn tổ chức, sử dụng lực lượng công an phối hợp với
lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động,
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trên địa bàn.
- Lồng ghép việc tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên
tai trong việc tập huấn, huấn luyện cho công an xã.
5. Đề nghị Huyện đoàn Sơn Dương, Hội Chữ thập đỏ huyện chỉ đạo các cấp
Hội, đoàn thể phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các xã triển khai xây dựng, đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt
động cho lực lượng xung kích tại cơ sở.
6. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn
UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản này;
kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn
phối hợp tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện (B/cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Chánh, PVP TH UBND huyện;
- Như kính gửi (T/hiện);
- Chuyên viên TH NLN (T/d);
- Lưu: VT, (Ti b).
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