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CHỈ THỊ 
Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

huyện Hữu Lũng năm 2019 
 

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn về việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai hồ Cấm Sơn thuộc tỉnh 
Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Chỉ thị số 298/CT-BCH ngày 14/2/2019 của 
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn về việc giao nhiệm vụ diễn tập ứng phó 
sự cố, thiên tai hồ Cấm Sơn thuộc tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 44-NQ/HU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 
2019;  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập PCTT-TKCN, ứng phó sự cố hồ Cấm Sơn 
năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính 
quyền; công tác tham mưu và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các lực 
lượng, các phòng ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong xử trí các tình 
huống do thiên tai gây ra trên địa bàn. 

 Đánh giá khả năng huy động lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện tại chỗ, 
công tác hiệp đồng, phối hợp giữa các lực lượng tổ chức huấn luyện và thực hành 
xử trí tình huống thiên tai của lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, chủ động trong công 
tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của cấp ủy, chính quyền địa phương 
và nhân dân. Đồng thời bổ sung hoàn thiện kế hoạch và phương án phòng chống 
lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan, đơn vị. 

2. Yêu cầu 

Quán triệt nghiêm túc và thực hiện theo Luật phòng chống thiên tai ngày 
19/6/2013; Nghị định 66/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai; Nghị định số 
30/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự 
cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các văn bản hướng dẫn thi hành công tác phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

II. NỘI DUNG DIỄN TẬP 
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A. Giai đoạn 1: Diễn tập vận hành cơ chế lãnh đạo 

1. Thông báo tình hình thời tiết, khí hậu, thuỷ văn, chuyển cấp báo động lên 
cao, xử trí tình huống. 

2. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của huyện họp khẩn cấp (Mời đồng chí Bí thư 
Huyện ủy đến dự và chỉ đạo).  

3. Các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện họp triển khai các công việc 
cần làm ngay và tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị của các cơ sở. 

B. Giai đoạn 2: Thực hành xử trí tình huống thiên tai do mưa lũ (lụt) 
gây ra và tìm kiếm cứu nạn (có thực binh) 

1. Vấn đề huấn luyện 1: Thực hành sơ tán nhân dân và tài sản ra khỏi vùng 
có nguy cơ ngập lụt, sập đổ công trình có sự chi viện lực lượng, phương tiện của 
trên và eBB 141/fBB 3.  

2. Vấn đề huấn luyện 2: Thực hành xử trí sự cố mạch đùn, mạch sủi, sạt trượt 
mái đập và các biện pháp chống tràn đập tại hồ Cấm Sơn có sự chi viện lực lượng, 
phương tiện của trên và eBB 141/fBB 3, Trạm thủy lợi đầu mối Cấm Sơn. 

 3. Vấn đề huấn luyện 3: Thực hành tìm kiếm cứu nạn có sự chi viện lực 
lượng, phương tiện của trên và eBB 141/fBB 3. 

C. Giai đoạn 3: Kết thúc diễn tập: Tổng kết, nhận xét, đánh giá rút kinh 
nghiệm diễn tập. 

III. THÀNH PHẦN, LỰC LƯỢNG THAM GIA 

A. Thành phần 

1. Huyện ủy, HĐND&UBND, Uỷ ban MTTQ huyện; Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN huyện; Ban CHQS huyện; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn huyện; Công an huyện và một số phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện.  

2. Đảng ủy, HĐND&UBND xã, Uỷ ban MTTQ, các ngành, đoàn thể các xã, 
thị trấn, ven sông Thương và sông Trung. Gồm các xã: Hòa Lạc, Cai Kinh, Đồng 
Tân, Thị trấn Hữu Lũng, Nhật Tiến, Minh Tiến tham gia diễn tập đầy đủ các nội 
dung cùng huyện, có một phần thực binh. 

3. Huy động 6 trung đội Dân quân cơ động, trong đó 01 bDQCĐ huyện, 05 
bDQCĐ của 5 xã (Hòa Lạc, Cai Kinh, Đồng Tân, Thị trấn Hữu Lũng, Nhật Tiến) 
tham gia diễn tập thực hiện nhiệm vụ (trong đó 01 Trung đội huấn luyện và thực 
hành tìm kiếm cứu nạn của xã Hòa Lạc; 01 Trung đội huấn luyện và thực hành sơ 
tán nhân dân xã Cai Kinh; 04 Trung đội huấn luyện và xử trí tình huống mạch đùn, 
mạch sủi, sạt trượt mái đập, chống tràn đập Trung đội DQCĐ huyện, xã Đồng Tân, 
Thị trấn Hữu Lũng, Nhật Tiến). Huy động 1 đội Y tế 08 đồng chí tham gia thực 
binh cấp cứu, cứu chữa người bị nạn (Trung tâm Y tế huyện). Sơ tán nhân dân thôn 
Đồng Luông xã Hòa Lạc (từ 200 - 300 người, có đủ các thành phần: Thanh niên, 
người già, phụ nữ, trẻ em và phương tiện, tài sản, đồ dùng sinh hoạt), đồng thời 
huy động các phương tiện thuyền, bè mảng của địa phương. 
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4. Đề nghị Trạm thủy nông đầu mối Cấm Sơn thuộc công ty TNHH một 
thành viên khai thác thủy lợi Bắc Sông Thương tham gia diễn tập cùng huyện. 

5. Đề nghị Trung đoàn BB 141/Sư đoàn BB 3/Quân khu 1 tham gia diễn tập 
cùng huyện, dự kiến quân số 200 đồng chí cán bộ, chiến sỹ. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian Diễn tập PCLB-TKCN: 01 ngày (Dự kiến tuần 4 tháng 7 năm 
2019) 

2. Địa điểm: Diễn tập vận hành cơ chế tại trung đoàn 141/fBB 3, diễn tập 
thực binh xử trí tình huống tại khu vực thôn Đồng Thủy xã Hòa Lạc. 

V. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 

A. Tổ chức 

1. UBND huyện xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức diễn tập, Tiểu 
ban giúp việc Ban tổ chức để thực hiện nhiệm vụ diễn tập (có quyết định riêng).  

2. Các xã, thị trấn diễn tập triển khai nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập, 
xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức và thực hành diễn tập (theo kế hoạch 
của huyện) bảo đảm các mặt phục vụ cho diễn tập. 

B. Phương pháp  

- Vận dụng kết hợp phương pháp tham mưu tuần tự và song song; 

- Phương pháp đạo diễn: kết hợp đạo theo diễn, diễn theo đạo; 

- Đối với cấp xã: Huyện theo dõi các xã tham gia diễn tập. 

VI. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐOÀN THỂ 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

 Phối hợp với Ban CHQS huyện và các cơ quan liên quan xây dựng, thẩm 
định các văn bản của UBND huyện để chỉ đạo và điều hành diễn tập 

Chịu trách nhiệm làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị nội dung giúp UBND 
huyện ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương và 
cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt chất lượng, hiệu quả. 

2. Ban CHQS huyện 

Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện quán triệt, triển khai thực hiện các 
Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch và Hướng dẫn của tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.  

Tham mưu cho Ban Tổ chức diễn tập xây dựng kế hoạch phân công nhiệm 
vụ cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị tham gia diễn tập làm công tác 
chuẩn bị và thực hành diễn tập. Chủ động hiệp đồng với các phòng, ban ngành, 
đoàn thể, đơn vị đóng quân trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc kế hoạch diễn tập. 

Tổ chức huy động lực lượng Dân quân tự vệ các xã, thị trấn diễn tập tổ chức 
huấn luyện thực binh tìm kiếm cứu nạn, thực hành sơ tán nhân dân, thực hành xử 
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trí mạch đùn, mạch sủi, sạt trượt mái đập phối hợp chỉ huy thống nhất lực lượng vũ 
trang trong diễn tập.  

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - 
Kế hoạch lập dự toán kinh phí, làm tốt công tác bảo đảm cho diễn tập theo kế 
hoạch của UBND huyện. 

3. Công an huyện 

Phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng phương án xử trí các tình huống về 
an ninh trong diễn tập, chuẩn bị nội dung, huy động lực lượng công an tham gia 
diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trận tự, bảo đảm giao thông trong nhiệm 
vụ diễn tập và xây dựng kế hoạch trấn áp tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội, làm 
trong sạch địa bàn các xã, thị trấn diễn tập. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và 
TKCN và các văn kiện diễn tập; chuẩn bị nội dung chương trình Hội nghị Ban Chỉ 
huy phòng chống thiên tai và TKCN của huyện triển khai các biện pháp khẩn cấp 
để đối phó với tình huống phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo dõi, 
kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn huyện làm tốt công tác 
chuẩn bị và thực hành diễn tập; thu thập xử lý các thông tin chính xác, kịp thời.  

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Ban CHQS huyện, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 
bảo đảm ngân sách cho cuộc diễn tập trình UBND huyện xem xét, đề nghị UBND 
tỉnh quyết định.  

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở diễn tập huy động các phương tiện trên 
địa bàn, tu sửa đường giao thông nông thôn, giải quyết việc lấn chiếm hành lang 
giao thông theo quy định của pháp luật. 

7. Các phòng, ban, ngành còn lại 

Tham mưu cho UBND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình quán triệt, 
tuyên truyền sâu sắc nhiệm vụ diễn tập tới toàn thể cán bộ, nhân viên, hội viên trong 
cơ quan, đơn vị và nhân dân hăng hái tham gia diễn tập với chất lượng và hiệu quả 
cao.  

 Xây dựng kế hoạch cấp mình và chỉ đạo ngành dọc cấp dưới làm tốt công 
tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ 
chức diễn tập đạt kết quả cao nhất, đảm bảo an toàn về mọi mặt. 

8. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện 

Phối hợp với Ban CHQS huyện chủ động chỉ đạo công tác tuyên truyền 
trong diễn tập. Phối hợp cùng các xã, thị trấn hướng dẫn hội viên tham gia diễn 
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tập. Xây dựng kế hoạch diễn tập và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được 
Ban Tổ chức diễn tập phân công. 

9. Các xã, thị trấn diễn tập 

 Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ diễn tập tới các ban 
ngành đoàn thể mọi tầng lớp nhân dân địa phương. 

 Chỉ đạo Ban chỉ huy PCLB&TKCN cấp mình xây dựng kế hoạch diễn tập. 
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của huyện triển khai thực hiện các nội dung 
diễn tập theo kế hoạch. 

Tổ chức lực lượng nhân dân, dân quân và các ban ngành đoàn thể phối hợp 
với các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia diễn tập theo đúng kế hoạch. 

VII. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Công tác bảo đảm 

a) Bảo đảm xây dựng khu sơ tán nhân dân, khu vực thăm quan thực binh 

Ban CHQS huyện sử dụng lực lượng Trung đội Dân quân tự vệ các xã, thị 
trấn diễn tập để chuẩn bị nhà bạt khu vực sơ tán nhân dân, khu vực tham quan thực 
binh theo quy định của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.  

b) Bảo đảm cơ động 

Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện bảo đảm xe cơ 
động cho lãnh đạo huyện. 

Các cơ quan, phòng ban, ngành, đoàn thể tự đảm bảo phương tiện để cơ động 
lực lượng, vật chất của cơ quan mình từ vị trí thường xuyên đến các khu vực diễn 
tập (nếu có xe đi chung BTC có lịch thông báo riêng). 

c) Bảo đảm trang thiết bị phục vụ thực binh diễn tập 

Sử dụng toàn bộ trang thiết bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của 
huyện, ngoài ra còn sử dụng trang bị của tỉnh tăng cường. 

2. Bảo đảm ngân sách 

Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện phối hợp với Ban CHQS huyện, Phòng 
Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện lập dự toán ngân sách trình UBND 
huyện phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, thanh quyết toán theo 
đúng quy định. 

Ban CHQS huyện, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện và các 
cơ quan liên quan lập dự toán chi tiết và tổ chức thực hiện, thanh quyết toán theo 
đúng quy định. 

VIII. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH 

- Thời gian làm công tác chuẩn bị từ tháng 4 đến tuần 3/7/2019. 

- Tháng 5/2019 ra quyết định về việc sử dụng các khu vực, phương tiện, cơ sở 
vật chất trong diễn tập. 
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- Tháng 6/2019 phổ biến kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các thành phần tham gia 
diễn tập. 

- Tuần 3/7/2019 Ban tổ chức diễn tập huyện kiểm tra kế hoạch diễn tập của 
các khối ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn diễn tập. 

- Tổng duyệt: (Dự kiến ngày 20/7/2019). 

- Diễn tập: (Dự kiến ngày 23/7/2019). 

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể, 
các lực lượng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc./.  

 

Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH 
- Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; 
- TT Huyện uỷ;                      (b/cáo)                                              
- TT HĐND huyện;     
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập; 
- CVP, PCVP Huyện ủy, HĐND&UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện;  
- Trung đoàn BB 141/fBB3; 
- Trạm Thủy nông đầu mối Cấm Sơn; 
- UBND các xã, thị trấn;  
- Lưu: VT, QS. 

 

 

 

Long Văn Sơn 
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