
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số:        /CT-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

CHỈ THỊ  

Về việc tổ chức diễn tập ứng phó bão, lũ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn 

cấp huyện, thành phố năm 2023 

 

 

Trong thời gian qua công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng - bảo vệ rừng đã thu được kết quả 

quan trọng, giảm thiểu đáng kể thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và 

Nhân dân. Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai mưa, 

lũ và sạt lở trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp. Trong những tháng cuối 

năm 2022 và đầu năm 2023, tình hình thời tiết cực đoan, khó dự báo, ảnh 

hưởng xấu đến sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái. Để 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Nhân 

dân về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác phòng cháy, chữa 

cháy rừng - bảo vệ rừng; hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, lũ, cháy rừng có 

thể xảy ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ thị như sau: 

1. Tổ chức diễn tập ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn tại huyện 

Mường La; diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Bắc 

Yên năm 2023. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan tham mưu với Ban Chỉ huy phòng 

thủ dân sự, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo 

các ngành, các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ văn kiện chỉ đạo các cuộc diễn 

tập; tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó bão, lũ, 

cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (nếu có thay đổi); hướng dẫn, phối hợp với 

UBND huyện Mường La và Bắc Yên tổ chức diễn tập ứng phó bão, lũ, cháy 

rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2023 đúng quy định, bảo đảm an toàn 

tuyệt đối trước, trong và sau diễn tập. 

3. Sở Tài chính phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân 

huyện Mường La, Bắc Yên bảo đảm kinh phí cho các cuộc diễn tập. 

4. Uỷ ban nhân dân huyện Mường La, Bắc Yên: chỉ đạo các ngành chức 

năng trên địa bàn, hiệp đồng làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập 

đảm bảo sát thực tế, đạt chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; vận dụng tốt 

phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại 
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chỗ và hậu cần tại chỗ). Sau diễn tập, tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời điều 

chỉnh, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng 

cháy, chữa cháy rừng - bảo vệ rừng sát với tình hình thực tế của địa phương. 

5. Thời gian tổ chức diễn tập: 

5.1. Diễn tập ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La: 

Trong tháng 6 năm 2023. 

5.2. Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Yên: 

Trong tháng 11 năm 2023.  

6. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó bão lũ, cháy rừng 

và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng văn kiện, tiến hành thẩm định và thông qua 

văn kiện chỉ đạo diễn tập với cơ quan Quân khu 2 trước khi diễn tập 01 tháng. 

Huyện Mường La và huyện Bắc Yên hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, tổ chức 

luyện tập xong trước khi diễn tập 02 ngày. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ 

tịch UBND huyện Mường La, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên quán triệt, tổ 

chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu 

phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh; 

- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường La, 

huyện Bắc Yên; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT; NC. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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