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KẾ HOẠCH
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Thực hiện Công văn số 93/PCTT&TKCN-VP, ngày 08/12/2020 của Ban 
Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương về việc tổng 
kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 
2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Công văn số 12/PCTT&TKCN ngày 
08/02/2021 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hải Dương về việc chủ động 
ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Hải Dương xây dựng kế hoạch “Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
năm 2021” của Sở, cụ thể  như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai để ứng phó kịp 

thời đối với các loại hình thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm đến mức thấp nhất 
những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra;

- Nâng cao năng lực của các đơn vị trực thuộc Sở trong việc xử lý tình 
huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao 
nhất. Bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 
xã hội; 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp 
phòng, chống ứng phó với thiên tai kịp thời đến công chức viên chức, người lao 
động; nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai, phát huy ý thức tự giác, chủ 
động phòng, chống thiên tai của công chức viên chức, người lao động tại cơ 
quan, đơn vị quản lý;

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong hoạt 
động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật; 

- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến 
hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt 
hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; 

- Chấp hành nghiêm các hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền, cơ quan 
chức năng trong suối thời gian từ trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra; đồng 
thời tự giác tham gia cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống, 
ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
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II. NỘI DUNG
1. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của các đơn vị; chủ động xây 

dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án, nhiệm vụ PCTT&TKCN 
trong năm 2021 sát với tình hình thực tế của đơn vị; có phương án cụ thể về 
phòng chống thiên tai và kế hoạch sơ tán tài sản của đơn vị khị có tình huống 
xảy ra;

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm các văn 
bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban Quốc gia Ứng 
phó sự cố, thiên tai và TKCN; quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật 
Phòng chống thiên tai; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-
CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động ứng phó sự 
cố, thiên tai và TKCN; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ 
về công tác PCTT; Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 14/11/2018 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng chống thiên tai; Nghị 
định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 về Phòng thủ dân sự;

3. Tổ chức tập huấn, diễn tập PCTT&TKCN tại các đơn vị sát với tình 
hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, ứng 
phó khi có tình huống xảy ra;

4. Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thiên tai nhằm kịp thời thông báo 
cho công chức, viên chức trong ngành biết để chủ động phòng tránh, tổ chức lực 
lượng ứng trực 24/24 khi có thời tiết xấu xảy ra;

5. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện PCTT theo phương châm “4 tại chỗ” 
(chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu 
cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục 
khẩn trương và có hiệu quả). Khi tình huống xấu xảy ra, các biện pháp ứng phó 
được triển khai kịp thời ngay từ cơ sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở
Là đơn vị thường trực của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Sở: Tham mưu 

cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải 
Dương xây dựng kế hoạch; là lực lượng chủ lực thường trực tham gia 
PCTT&TKCN; trang bị các vật tư, dụng cụ cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ 
huy Sở trong công tác PCTT&TKCN; chủ trì các cuộc kiểm tra về 
PCTT&TKCN đối với các đơn vị. 

2. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
- Hướng dẫn, thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật đê điều và Luật 

phòng chống thiên tai.
- Chỉ đạo phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra và yêu cầu 

các tổ chức, cá nhân có biển quảng cáo ngoài trời thực hiện chằng chống, gia cố 
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đề phòng khi có giông lốc, bão…

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-quyet-76-nq-cp-2018-cong-tac-phong-chong-thien-tai-384695.aspx
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3. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
Hướng dẫn các phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố có phương án bảo 

vệ di tích lịch sử trên địa bàn quản lý.
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng PCTT&TKCN để bố trí đầy 

đủ, kịp thời kinh phí phục vụ mua sắm dụng cụ, phương tiện cần thiết.
5. Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở
- Căn cứ kế hoạch PCTT&TKCN năm 2021 của Sở, kiện toàn Ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công trách nhiệm cụ thể 
các thành viên theo dõi, chỉ đạo, tổ chức tốt lực lượng xung kích phòng tránh, 
đối phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cơ quan, đơn vị, đồng thời thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, phương án huy động lực 
lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác PCTT&TKCN hiện có theo phương 
châm “4 tại chỗ” để bổ sung, đảm bảo đủ số lượng, chủng loại, chất lượng cần 
thiết và huy động kịp thời khi thiên tai xảy ra;

- Chủ động theo dõi, cập nhật thông tin bản tin, nhận định, dự báo của Đài 
khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương và của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy 
văn Quốc gia để triển khai xây dựng phương án ứng phó với thiên tai đảm bảo 
phù hợp, an toàn cho công tác tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao 
đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hải Dương cho phù hợp; 

- Thành lập đội xung kích tìm kiếm cứu nạn và lực lượng tự vệ luôn sẵn 
sàng làm nhiệm vụ trước khi có lụt, bão và thiên tai xảy ra. Tổ chức trực 24/24, 
theo dõi thường xuyên, chặt chẽ mọi diễn biến của thiên tai, bão lũ để chủ động 
tổ chức việc đảm bảo an toàn tài sản nhà nước; 

- Tổ chức tập huấn, diễn tập PCTT&TKCN tại các đơn vị sát với tình hình 
thực tế của địa phương nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, ứng phó khi 
có tình huống xảy ra;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc 
Sở về công tác PCTT&TKCN và tổ chức lực lượng PCTT & TKCN tại đơn vị, 
cần chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 
theo phương châm “Chủ động phòng, tránh và thích nghi để phát triển” nhằm 
hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đồng thời lập 
danh sách đội xung kích và lực lượng tự vệ kèm kế hoạch, phương án 
PCTT&TKCN của đơn vị  về  Văn phòng Sở trước ngày 26/03/2021. 

Trên đây là kế hoạch “Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 
2021” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương, yêu cầu Trưởng các 
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phòng quản lý nhà nước, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai 
thực hiện.

Nơi nhận : 
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo thực hiện) ;
- Trưởng các phòng QLNN;                             để
- Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;       thực hiện
- Lưu : VT, VP.

TRƯỞNG BAN

    PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL
Vũ Khắc Lịch
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