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KẾ HOẠCH  

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 

 

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Kế hoạch số 343/KH-SKH&ĐT ngày 12/3/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 

2021-2026 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu 

quả nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản do 

thiên tai gây ra. 

- Phòng, chống thiên tai thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ: Chỉ huy 

tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ.  

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, công chức trong 

việc phòng chống thiên tai.  

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU  

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Triển khai, phổ biến Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản chỉ đạo 

của trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.  

- Phổ biến cho cán bộ, công chức về kiến thức phòng, chống thiên tai nhằm 

cung cấp kiến thức về các loại thiên tai, tác động của thiên tai, biện pháp phòng, 

chống thiên tai và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động phòng, 

chống thiên tai. 

2. Công tác kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn  

- Kiện toàn, xây dựng và củng cố Đội, phòng chống lụt bão cơ sở (Đội 

phòng, chống lụt bão cơ sở do đồng chí Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh 
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làm đội trưởng, đồng chí Phó Trưởng phòng Tổng hợp và Quy hoạch làm đội 

phó và 10 đồng chí đội viên được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-

SKH&ĐT ngày 01/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)  

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống lụt bão 

- Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm 

vụ khi có lụt, bão xảy ra. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đội và tham gia trực 

chống lụt, bão ở cơ quan và các cơ sở khác khi có yêu cầu.  

3. Công tác quy hoạch, kế hoạch phòng, chống thiên tai, lồng ghép 

phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

- Tham mưu lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và thích ứng biến 

đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu bố trí vốn cho các công 

trình phòng, chống thiên tai và công tác khắc phục hậu quả thiên tai  theo 

hướng ưu tiên bố trí vốn xử lý dứt điểm các trọng điểm đê điều, nhất là các 

tuyến đê xung yếu, sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu. Rà soát, sắp 

xếp thứ tự ưu tiên, từng bước đầu tư xây dựng, nâng cao khả năng chống chịu 

thiên tai của hệ thống đê điều. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị 

của cơ quan phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai.  

4. Công tác xây dựng phương án ứng phó với các sự cố thiên tai và 

phương án khắc phục hậu quả thiên tai 

- Theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để có phương án kịp thời 

ứng phó với mọi tình huống bất lợi khi có thiên tai xảy ra.   

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai, bão lụt xảy ra.  

- Huy động nguồn lực cán bộ, công chức, nhân viên trực, xử lý công việc 

trong quá trình lụt bão xảy ra. 

- Chuẩn bị đẩy đủ về kinh phí, lương thực, nước uống để đảm bảo sức khỏe 

cho cán bộ, công chức, nhân viên trong quá trình làm nhiệm vụ.  

- Báo cáo thường xuyên và kịp thời về Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.  

- Tổ chức khắc phục hậu quả do lụt bão, thiên tai gây ra như dọn vệ sinh, 

môi trường, xắp xếp ổn định nơi làm việc theo đúng quy định.  

5. Công tác thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai  
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Việc thu và nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tiến hành chặt chẽ, theo đúng 

trình tự và các quy định hiện hành.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công 

tham mưu với Ban Giám đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

                                                        

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở NN&PTNT;  

- Ban Giám đốc Sở;  
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  
- Lưu: VT, QLN.  

  

  

 Trịnh Văn Hoàng 
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