
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TỨ KỲ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /CT-UBND Tứ Kỳ, ngày       tháng 6 năm 2022

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2022 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chỉ thị 
số 08/CT-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng 
cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chỉ thị các địa phương, 
cơ quan, đơn vị chủ động triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh liên 
quan đến công tác PCTT&TKCN; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và 
hành động, nâng cao hiệu quả PCTT&TKCN, trong đó xác định PCTT&TKCN 
là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, liên tục, cần sự vào cuộc của 
cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN; công 
tác quản lý đê điều, hộ đê, chống lũ, bão và công tác bảo đảm an toàn công trình thủy 
lợi năm 2021; chủ động xây dựng, cập nhật, bổ sung và tổ chức thực hiện các kế 
hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai, xây dựng phương án bảo vệ 
trọng điểm và công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa, 
lũ, bão năm 2022 và các năm tiếp theo sát với tình hình thực tế; tập trung xây dựng, 
hoàn thiện kế hoạch phòng, chống thiên tai đến năm 2025.

3. Nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai, ứng phó sự 
cố và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa 
phương, đơn vị đảm bảo đủ năng lực, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu 
quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, 
đảm bảo từng công việc cụ thể, mỗi vị trí xung yếu đều có người chịu trách 
nhiệm; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong hoạt 
động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật. 
Nâng cao năng lực của các địa phương, đơn vị trong xử lý tình huống, sự cố, chỉ 
huy, điều hành theo phương châm “bốn tại chỗ” để giảm thiểu đến mức thấp 
nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

4. Tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập cho các lực lượng tham gia thực 
hiện công tác PCTT&TKCN theo yêu cầu, trong đó chú ý phối hợp chặt chẽ với 
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các lực lượng quân đội đóng trên địa bàn và lực lượng tăng cường để ứng phó với 
thiên tai theo kế hoạch, phương án đã được phê duyệt; củng cố, kiện toàn và thực 
hiện việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho Đội xung kích phòng, chống thiên tai 
cấp xã để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai ngay từ giờ đầu. Thực hiện 
nghiêm túc việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, dự án của các địa phương, đơn vị theo quy định.

5. Chủ động chuẩn bị vật tư, phương tiện, thiết bị và thông tin liên lạc phục 
vụ công tác PCTT&TKCN. 

Chủ động chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư, phương tiện, trang thiết 
bị dự trữ để sẵn sàng huy động khi có tình huống thiên tai. Ngoài số lượng vật 
tư, phương tiện, trang thiết bị dự trữ chuyên dùng của Nhà nước hiện có trên địa 
bàn, cần có kế hoạch, phương án huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị 
trong dân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn để phục vụ công tác 
PCTT&TKCN khi có yêu cầu.

Xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong 
mọi tình huống, đặc biệt khi có bão mạnh, siêu bão, mưa đặc biệt lớn, vỡ đê, 
ngập lụt khẩn cấp, thiên tai nghiêm trọng,…

Bố trí các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho Văn 
phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, 
trong đó ưu tiên đảm bảo kết nối trực tuyến giữa Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 
tỉnh với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện, cấp xã.

6. Thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo, thông tin, truyền thông trong 
phòng, chống thiên tai.

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết qua các 
phương tiện thông tin đại chúng để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường 
xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động các biện pháp phòng, tránh, 
ứng phó; tiếp tục nâng cao năng lực công tác dự báo, cảnh báo, chỉ đạo, chỉ huy 
trong ứng phó với thiên tai.

Tổ chức thực hiện việc tăng cường thông tin, truyền thông về phòng, chống 
thiên tai; hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả đối với 
các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn để nhân dân biết, chủ động 
phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại và tránh tư tưởng chủ quan, lơ là.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống 
thiên tai phục vụ công tác dự báo, cảnh báo, chỉ huy, ứng phó với các tình huống 
thiên tai đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro 
thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh, 
ứng phó với mọi tình huống thiên tai cho người dân trên địa bàn huyện.

7. Tập trung chỉ huy, ứng phó và khắc phục hậu quả với diễn biến biến 
thiên tai có thể xảy ra.



3

Xác định công tác Phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ của cả hệ thống 
chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu và của toàn dân, toàn xã hội; Ưu 
tiên nguồn lực cho công tác PCTT&TKCN, có giải pháp huy động nguồn lực, 
đặc biệt là nguồn ngoài ngân sách để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý dứt điểm 
các trọng điểm công trình đê điều, thủy lợi xung yếu.

Khi xuất hiện tình huống thiên tai phải chủ động thực hiện tốt phương 
châm “bốn tại chỗ”, tập trung các nguồn lực, quyết liệt trong công tác chỉ huy, 
ứng phó, khắc phục hậu quả, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do 
thiên tai gây ra.

Tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm túc việc tuần tra canh gác đê trong 
mùa lũ theo các cấp báo động, phát hiện kịp thời các sự cố công trình đê điều, 
thủy lợi để xử lý ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho công trình.

Thực hiện nghiêm chế độ thường trực, trực ban và chế độ thông tin, báo 
cáo theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 268/QĐ-UBND 
ngày 20/01/2022.

8. Tăng cường công tác quản lý đê điều, thủy lợi trên địa bàn.
Thực hiện rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi và 

phòng, chống thiên tai trên địa bàn, kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm các 
hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành 
quyết định cho phép của chủ đầu tư các công trình liên quan đến đê điều, thủy 
lợi theo quy định của Luật Đê điều, Luật Thủy lợi. Xử lý dứt điểm hành vi lấn 
chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi gây ảnh 
hưởng đến an toàn công trình và khả năng thoát lũ của sông, khả năng tiêu thoát 
của kênh.

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 
08/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường xử lý vi phạm 
pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhất là tình trạng hoạt động 
bến bãi không phép, trái phép, vi phạm tập kết vật liệu quy mô lớn trên bãi sông, 
xây dựng công trình trên bãi sông, lấn chiếm lòng sông gây cản trở thoát lũ,...

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, bãi sông và 
hoạt động của các bến bãi trên địa bàn; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định 
số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi 
lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

9. Tổ chức thu, quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ Phòng, chống thiên tai theo 
quy định của pháp luật. Tiếp tục triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, 
chống thiên tai cấp tỉnh; phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, 
xây dựng cộng đồng an toàn” gắn xây dựng cộng đồng an toàn với xây dựng 
nông thôn mới. 

10. Giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn 
đốc các cơ quan, đơn vị, các địa phương triển khai thực hiện các nội dung của 
Chỉ thị, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc về UBND huyện (qua 
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Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) để giải quyết hoặc xin ý kiến chỉ đạo của 
cấp trên.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo 
thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh;            (để báo cáo)
- Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh;
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

Vũ Thị Hà
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