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PHƯƠNG ÁN 

Huy động và sử dụng nhân lực phục vụ công tác phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. 

 

Để đối phó khi có thiên tai xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, nhằm 

bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. 

UBND xã xây dựng Phương án huy động và sử dụng nhân lực phục vụ công tác phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG HUY ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG 

1. Đối tượng huy động: 

Đối tượng huy động là mọi công dân trong xã có sức lao động, có nghĩa vụ tham 

gia hưởng ứng kịp thời, trước hết là có sức khỏe, trong độ tuổi từ 18-60, là những 

người có kinh nghiệm trong việc phòng chống thiên tai, lực lượng dân quân tự vệ, Ban 

công an xã. 

2. Tổ chức lực lượng: 

Để chủ động phòng, chống khi có thiên tai xảy ra, các ban ngành đoàn thể, các đơn 

vị, các xóm căn cứ vào kế hoạch và phương án phòng, chống thiên tai của xã và điều kiện 

cụ thể xây dựng kế hoạch huy động lực lượng phòng chống thiên tai của đơn vị mình. 

Tùy theo điều kiện cụ thể, các đơn vị xóm tổ chức lực lượng xung kích thành 

tiểu đội thực hiện nhiệm vụ ứng cứu đột xuất, kịp thời; lực lượng này phải được huấn 

luyện nghiệp vụ về công tác PCTT và được trang bị phương tiện, dụng cụ cần thiết sử 

dụng cho PCTT. Mỗi đơn vị tổ chức hai lực lượng: 

+ Lực lượng thứ nhất: Làm nhiệm vụ bảo vệ và thực hiện PCTT &TKCN tại chỗ. 

+ Lực lượng thứ hai: Là lực lượng cơ động trong trường hợp cần thiết khi có 

lệnh sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ PCTT &TKCN trên địa bàn xã và huyện. 

II. THẨM QUYỀN VÀ THỜI GIAN HUY DỘNG CHO NHU CẦU CẦN THIẾT 

1. Thẩm quyền huy động: 

“Trong tình huống khẩn cấp Chủ tịch UBND xã các cấp có thẩm quyền huy 

động lực lượng, vật tư, phương tiện của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để cứu hộ người, 

cứu hộ công trình và tài sản bị lụt, bão uy hiếp, gây hư hại và chịu trách nhiệm về 

quyết định của mình”. 

Lực lượng dân quân, Công an xã có trách nhiệm tham gia công tác phòng chống 

và khắc phục hậu quả thiên tai; dân quân là lực lượng chủ lực trong công tác này. Tổ 



chức, cá nhân được huy động phải chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

Để giúp BCH PCTT &TKCN chủ động trong việc huy động nhân lực phục vụ 

công tác PCTT &TKCN khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. UBND xã xây dựng 

phương án huy động nhân lực ứng cứu cho từng khu vực với số nhân lực phương tiện 

hiện có và khả năng huy động của các xóm trên địa bàn xã cụ thể: 

STT Đơn vị  
Lực lượng xung kích 

(người) 
Ghi chú 

1 Xóm 1 22  

2 Xóm 2 21  

3 Xóm 3 13  

4 Xóm 4 22  

5 Xóm 5 14  

6 Xóm 6 8  

Tổng cộng      6 100  

2. Thời gian huy động: 

Căn cứ vào tính chất phức tạp và mức độ cần thiết trong việc PCTT, Ban chỉ huy 

PCTT &TKCN xã sẽ quy định cụ thể thời gian và số lượng lao động cần huy động để 

phục vụ nhu cầu cấp thiết phòng, chống thiên tai của xã để các đơn vị thực hiện tránh 

tình trạng huy động ồ ạt gây lãng phí, không cần thiết. Theo tính chất phức tạp, mức độ 

cấp thiết có thể huy động 30-100% lực lượng xung kích được biên chế của xã, từ 30-

60% lực lượng ở các xóm. 

Trường hợp hết hạn huy động của mỗi đợt mà công việc chưa hoàn thành thì 

huy động lực lượng khác thay thể. Không kéo dài thời gian huy động của mỗi đợt, khi 

lực lượng lao động tại chỗ không đáp ứng được nhu cầu cấp thiết thì UBND xã phải 

báo cáo cấp trên trực tiếp, kịp thời huy động lực lượng lao động gần nhất bổ sung. Mọi 

chi phí cho việc huy động ứng cứu khẩn cấp chống thiên tai do cơ quan có thẩm quyền 

ra quyết định huy động, chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

III. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 

1. Nội dung: 

- Cứu hộ người và tài sản, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ và ổn định đời sống của nhân 

dân vùng thiên tai gây thiệt hại. 

- Thực hiện các biện pháp để nhanh chóng phục hồi sản xuất. 



- Thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. 

- Sửa chữa các công trình phòng chống thiên tai và công trình hạ tầng bị hư hỏng. 

- Thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra. 

2. Trách nhiệm tổ chức khắc phục hậu quả 

Việc khắc phục hậu quả ở địa phương do UBND xã, các đơn vị và các xóm tổ 

chức và chỉ đạo khắc phục. Trường hợp vượt quá khả năng của xã thì Chủ tịch UBND 

xã phải báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước, Ban chỉ huy PCTT &TKCN 

cấp trên. Sau mỗi lần thiên tai gây ra thiệt hại đến người và tài sản trên địa bàn các 

xóm, các đơn vị phải báo cáo để UBND xã tổng hợp, thống kê báo cáo nhanh về 

UBND huyện. 

3. Chế độ báo cáo 

Chậm nhất là 5 ngày từ khi huy động lao động phục vụ cho nhu cầu cấp thiết, 

UBND xã báo cáo về UBND huyện và Ban chỉ huy PCTT &TKCN huyện. 

Trên đây là những nội dung chủ yếu về Phương án huy động nhân lực cho nhu 

cầu cấp thiết phòng, chống thiên tai năm 2023. Đề nghị các ban ngành đoàn thể các 

đơn vị và các xóm trên địa bàn xã xây dựng phương án của đơn vị mình, tổ chức và 

huy động lực lượng lao động, vật tư, phương tiện để phục vụ công tác phòng chống 

thiên tai năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Xuân Trường; 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện; 

- TT Đảng ủy -HĐND- UBND xã; 

- Các ban ngành đoàn thể; 

- Các đơn vị; các xóm; 

- Lưu VPUBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Kim Thuyết 
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