
 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan liên quan; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (gửi kèm theo). 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ 

chức năng nhiệm vụ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 01/6/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCTT và TKCN và các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTT và TKCN. 

- Rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã; phân công nhiệm vụ, 

trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng thành viên, gắn với trách nhiệm người 

đứng đầu.   

- Hoàn thành việc xây dựng, củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai theo 

Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh, Quyết định số 

08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 

thiên tai ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống 

thiên tai cấp xã; trong đó tập trung nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng xung 

kích phòng, chống thiên tai cấp xã theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- 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 “4 tại chỗ”, nhất là phương án bảo đảm an 

toàn đê điều; tổ chức diễn tập theo phương án được phê duyệt. Lồng ghép nội dung 

phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của địa 

phương. 

- 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 lực lượng trực tiếp tham mưu giúp 

việc cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã và lực lượng xung kích phòng, chống 

thiên tai cấp xã.  

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng, chống thiên 

tai cho mọi đối tượng trong cộng đồng. 
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- Xử lý nghiêm tình trạng khai thác, tập kết cát sỏi trái phép, vi phạm hành 

lang bảo vệ đê điều, thủy lợi. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Nâng cao năng lực, bảo đảm điều kiện hoạt động của Văn phòng thường trực 

Ban chỉ huy PCTT và TKCN, cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về phòng, chống 

thiên tai, theo hướng chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi phù hợp để chủ động thích ứng, giảm thiệt hại do thiên tai, gắn xây dựng cộng 

đồng an toàn trước thiên tai với xây dựng nông thôn mới bền vững. Thường xuyên 

kiểm tra đê điều, công trình phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn trong mùa mưa 

lũ. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Phối hợp với các ngành, địa phương tập trung nâng cao năng lực cho lực 

lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn chuyên trách, kiêm nhiệm. 

- Phối hợp với ngành, địa phương 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. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo, diễn tập phòng thủ dân sự, 

ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn. 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020. 

4. Công an huyện 

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

sự cố lớn; 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. 

- Tập trung 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. 

- Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử 

lý nghiêm vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai. 

5. Các ngành liên quan  

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác PCTT và TKCN; Chỉ thị số 9/CT-UBND ngày 

04/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình 

thuỷ lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng,chống lũ, bão năm 2022; Kế hoạch số 

62/KH-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 88-

KH/TU ngày 15/5/2020 của Tỉnh ủy Nam Định thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW 

ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
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tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh về công tác PCTT và TKCN. 

Yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTT và TKCN, đảm bảo tuyệt đối an 

toàn về người, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra./. 
 

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;                                                                                        

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Như trên; 

 - Lưu: VT.                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Chi 
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