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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022 

 
 

Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, UBND xã lập kế hoạch triển khai công tác 

phòng thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 20212 trên địa bàn xã cụ thể như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 
1. Mục đích 

 Nhằm tổ chức triển khai để chuẩn bị lực lượng, phương tiện cho cán bộ, chiến sỹ 
dân quân và các ban ngành, đoàn thể trong xã sẵn sàng cơ động thực hiện tốt nhiệm vụ 
phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022, khi có tình huống xảy ra 

trên địa bàn. 
2. Yêu cầu 

Cán bộ, chiến sỹ dân quân trong xã tổ chức thực hiện chặt chẽ theo kế hoạch.  
Tích cực, chủ động, phòng ngừa là chính, ứng cứu nhanh, có hiệu quả. Phát huy tốt 

phương châm “4 tại chỗ”. 
Sử dụng lực lượng, phương tiện, vật chất cho nhiệm vụ phải đúng quy định, bảo 

đảm an toàn. 
 

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 
1. Công tác thông tin và tuyên truyền 

Thường xuyên theo dõi nắm tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
nhất là tình hình áp thấp nhiệt đới, bão, lũ... nắm chắc mọi diễn biến và kịp thời thông 

báo cho nhân dân trong xã biết để phòng, tránh, chuẩn bị đối phó khi có thiên tai, bão, 
lũ xảy ra, nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản trực tiếp xảy ra trên địa bàn xã.  

2. Vị trí và Chỉ huy của BCH/PCTT-TKCN xã 
Vị trí tập trung: Tại Trụ sở UBND xã khi có lệnh triệu tập, 18 đ/c trong Thường 

trực BCH/PCTT-TKCN xã, tập trung đến địa điểm quy định do đ/c Trưởng ban chỉ huy 
chung phân công trực ban 24/24 giờ khi có lụt bão xảy ra, kịp thời nắm bắt tình hình 
diễn biến xảy ra phục vụ cho công tác chỉ huy, chỉ đạo sát đúng thực tế ở địa phương.  

Các đồng chí trong BCH còn lại đã được phân công ở các địa bàn thì bám sát vị trí  
để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. 

3. Về lực lượng 
Khi có lệnh thì điều động đội xung kích gồm 25 đ/c đến vị trí tập trung để làm 

nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, nhằm giảm bớt thiệt hại do thiên tai xảy ra. 
Ngoài ra còn huy động lực lượng dân quân thanh niên ở từng thôn, mỗi thôn từ 10-

15 người tham gia cứu hộ cứu nạn trực tiếp ở từng khư dân cư. 
4. Về phương tiện 

Phương tiện của BCH/PCLB của xã hiện có: 02 xuồng nan, 04 phao bè, 78 cái 
phao tròn cứu sinh, 35 áo phao cứu hộ, 01 máy phát điện, 01 máy cưa cầm tay, 10 loa 

tay, dây thừng, đèn pin, đèn dầu. Khi có thiên tai xảy ra xuất kho để phục vụ cho công 
tác phòng chống. 



 

Ngoài ra còn vận động trong nhân dân ở thôn Phú Lễ, Phước Lộc 1, Phước Lộc 2, 

Lộc Đông và Phước Bình Bắc các hộ có xuồng nan cùng tham gia công tác phòng 
chống thiên tai, lụt bão ở địa phương và giúp đỡ nhau ở từng khu dân cư.  

 

5. Về hậu cần 

Bộ phận Thường trực BCH/PCTT-TKCN và lực lượng xung kích được UBND xã 
hỗ trợ lương thực, thực phẩm, chất đốt, phục vụ ăn uống tại chỗ như: gạo, nước, thực 

phẩm, than và mì gói. 
Đối với nhân dân trong xã tuyên truyền cho mọi người phải chuẩn bị trước lương 

thực, thực phẩm, nước uống dự trữ để khi có mưa bão có để sử dụng, khi cần thiết thì 
mới có hỗ trợ. 

 

III. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 
1. Bảo đảm thông tin liên lạc 

Sử dụng mạng thông tin bưu điện, thông tin quân sự, thông tin di động và thông tin 
vận động để chỉ huy, chỉ đạo điều hành các lực lượng thông suốt từ thị xã đến xã và 

thôn. 
Thông báo báo động trên hệ thống Đài truyền thanh hoặc dùng loa tay tùy tình 

hình thực tế.  

2. Bảo đảm vật chất 
Sử dụng các trang thiết bị đã cấp bố trí sử dụng hợp lý, để dự trữ tại chỗ, khi có 

tình huống khẩn trương làm công tác chuẩn bị để cơ động ứng cứu, khắc phục có hiệu 
quả. 

Ban chỉ huy dự trữ vật chất tại Trụ sở UBND xã, khi có tình huống nguy cấp vượt 
quá khả năng của địa phương thị xã sẽ hỗ trợ, tăng cường ứng cứu. 

 

3. Bảo đảm Hậu cần, Kỹ thuật, Tài chính 

Dữ trữ lương thực, thực phẩm, thuốc uống bảo đảm theo quy định cho nhiệm vụ. 
Có phương án dự phòng kinh phí năm 2022 để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phòng 

chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ, cứu sập trên địa 
bàn xã. 

 

4. Bảo đảm công tác Đảng, công tác chính trị 
Đảng ủy có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo cho BCH/PCTT-TKCN và lực lượng 

xung kích trong xã thực hiện kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu 
nạn năm 2022 trên địa bàn xã. 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Nhận được kế hoạch này, yêu cầu BCH/PCTT-TKCN, cán bộ, chiến sỹ và lực 

lượng xung kích trong xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./. 
 

Nơi nhận:                                                CHỦ TỊCH 
- BCH/PCTT-TKCN TX (thay b/cáo);                             
- Đảng uỷ (thay b/cáo); 
- T2HĐND để biết; 
- Trưởng, phó BCH/PCTT-TKCN; 
- Lưu: VT, UBND. 

                                                                                                      Nguyễn Trãi                                                                                             
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