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Hữu Lũng, ngày 24 tháng 7 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Cơ động lực lượng làm nhiệm vụ PCTT&TKCN 
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 Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân 
huyện về việc tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện 
Hữu Lũng năm 2019; 

 Ban Tổ chức diễn tập xây dựng kế hoạch cơ động lực lượng phương tiện, cơ 
sở vật chất phục vụ diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT -
TKCN) huyện Hữu Lũng năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm cơ động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất tham gia diễn tập 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn người và phương tiện, 
đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. 

2. Yêu cầu 

 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn và các đơn vị 
đứng chân trên địa bàn huyện làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ đạo, tổ chức cơ động 
lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất tham gia diễn tập PCTT-TKCN đảm bảo 
đúng, đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định. 

 - Chấp hành nghiêm kỷ luật, chỉ huy hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn 
tuyệt đối về người và các trang thiết bị. 

 II. THÀNH PHẦN CƠ ĐỘNG 

 A. Quân số 

 1. Ban Tổ chức + Các ban, ngành, đoàn thể của huyện 22 đồng chí. 

 2. Ban CHQS huyện 05 đồng chí. 

 3. Công an huyện 05 đồng chí. 

 3. Đội Tự vệ Y tế của huyện 08 đồng chí. 

 4. Tổng quân số tham gia diễn tập 40 đồng chí. 
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 B. Phương tiện cơ động và phân công xe cơ động 

1. Xe Cảnh sát giao thông Công an huyện bảo đảm đường cơ động. 

2. Xe Ban CHQS huyện: KA 6708; các thành viên Ban CHQS huyện. 

3. Xe Công an huyện: 12A-0027, Trưởng Công an huyện và các thành viên 
tham gia diễn tập huyện. 

 4. Xe UBND huyện: 12A-4139 Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và 
Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện. 

 5. Xe UBND huyện: 12A-00133, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hành diễn 
tập huyện và các đ/c Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Lao động, Thương 
binh, Xã hội – Dân tộc huyện tham gia diễn tập.  

 6. Xe Huyện ủy: 12A-00434, đ/c Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ và Chánh văn 
phòng Huyện ủy, Đoàn TNCSHCM huyện, Hội LHPN huyện.  

 7. Xe Huyện ủy 12A-3956, các thành viên tham gia diễn tập các đ/c Trưởng 
phòng Nội vụ huyện; Phó phòng GD&ĐT huyện; Hội chữ thập đỏ huyện; Điện lực 
Hữu Lũng. 

8. Xe Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông: Các thành phần tham 
gia diễn tập của Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện các đ/c phát 
thanh viên. 

9. Xe Trung tâm Y tế huyện: 02 xe chở các thành viên Trung tâm y tế huyện 
tham gia diễn tập và xe làm nhiệm vụ xử trí tình huống TKCN.  

* Chú ý: Các xe tập trung tại sân UBND huyện để cơ động tập trung lên Hội 
trường Trung đoàn 141/fBB3 thuộc thôn Đồng Thủy, xã Hòa Lạc.  

C. Đội hình hành quân 

Hành quân thành một hàng dọc. 

D. Thứ tự hành quân (Tại vị trí thường xuyên và khu vực diễn tập) 

1. Xe Cảnh sát giao thông của huyện (cơ động trước làm nhiệm vụ). 

2. Xe Ban CHQS huyện. 

3. Xe của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

4. Xe của Ban Tổ chức và các ban, ngành, đoàn thể của huyện. 

5. Xe của lực lượng tăng cường Bộ CHQS tỉnh. 

6. Xe của các đơn vị đóng trên địa bàn. 

7. Xe của Trung tâm Y tế huyện. 

8. Xe của Công an huyện. 

Đ. Đường cơ động 

- Từ vị trí sân UBND huyện cơ động theo trục đường đường Quốc lộ 1A cũ 
đi qua chợ mẹt, ngã ba Đồng Tân theo trục đường Quốc lộ 1A Hà Nội - Lạng Sơn 
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rẽ ngã ba sông hóa cơ động qua khu ga sông hóa, rẽ ngã ba gốc thị vào hội trường 
Trung đoàn 141/fBB 3 thuộc thôn Đồng Thủy, xã Hòa Lạc. 

- Buổi sáng từ hội trường Trung đoàn 141 cơ động ra gốc thị rẽ trái theo trục 
đường vào đập Cấm Sơn đến thao trường Trung đoàn 141 thăm quan vị trí khu vực 
diễn tập khu sơ tán nhân dân. Khi quay về cơ động theo đường cũ đội hình cơ động 
như trên. 

- Buổi chiều từ hội trường Trung đoàn 141 cơ động ra gốc thị rẽ trái theo 
trục đường vào đập Cấm Sơn thăm quan vị trí khu vực diễn tập xử trí sự cố thấm 
sủi qua thân đập, sạt trượt mái đập và tìm kiếm cứu nạn. Khi quay về cơ động theo 
đường cũ đội hình cơ động như trên. 

E. Trạm chỉ dẫn 

- Trạm chỉ dẫn số 1: Ngã 3 sông hóa: 01đ/c Kiểm soát Quân sự Trung đoàn 
141 + 01 đ/c Công an viên xã Hòa Lạc + 01 đ/c Công an huyện. 

- Trạm chỉ dẫn số 2: Hội trường Trung đoàn 141: 01đ/c Kiểm soát Quân sự 
Trung đoàn 141 + 01 đ/c Công an huyện. 

- Trạm chỉ dẫn số 3: Ngã 3 gốc thị: 01 đ/c Kiểm soát Quân sự Trung đoàn 
141 + 01 đ/c Công an viên xã Hòa Lạc + 01 đ/c Công an huyện. 

- Trạm chỉ dẫn số 4: Ngã 3 thao trường 141: 01đ/c Kiểm soát Quân sự Trung 
đoàn 141 + 01 đ/c Công an viên xã Hòa Lạc + 01 đ/c Công an huyện. 

- Trạm chỉ dẫn số 5: Đường lên đập Cấm Sơn: 01đ/c Kiểm soát Quân sự 
Trung đoàn 141 + 01 đ/c Công an viên xã Hòa Lạc + 01 đ/c Công an huyện. 

- Trạm chỉ dẫn số 6: Trên đập Cấm Sơn: 01đ/c Kiểm soát Quân sự Trung 
đoàn 141 + 01 đ/c Công an viên xã Hòa Lạc + 01 đ/c Công an huyện.  

III. THỜI GIAN 

Thời gian là 02 ngày, ngày 26/7 và  ngày 31/7/2019. 

Từ 06 giờ 00 phút có mặt tại sân UBND huyện để cơ động tập trung ngày 26 
kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập và tổng duyệt, ngày 31/7/2019 diễn tập chính 
thức. 

IV. CHỈ HUY CƠ ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN 

Trưởng Ban Tổ chức diễn tập. 

V. MỘT SỐ QUI ĐỊNH KHI CƠ ĐỘNG LỰC LƯỢNG 

- Vị trí triển khai đội hình xe từ sân UBND huyện (thị trấn Hữu Lũng đi xã 
Hòa Lạc theo trục đường Quốc lộ 1A Hà Nội – Lạng Sơn) đến vị trí Trung đoàn 141 
thuộc thôn Đồng Thủy, xã Hòa Lạc. 

- Các thành phần tham gia diễn tập của các ban ngành sắp xếp theo từng xe 
(trong kế hoạch huy động phương tiện đã phân công cụ thể các thành viên đi xe 
của từng cơ quan, đơn vị), trường hợp nếu có biến động nhỏ các ban ngành tự khắc 
phục để bảo đảm hành quân hoặc báo cáo với Trưởng ban Tổ chức diễn tập của 
huyện. 
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- Các lái xe kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe đảm bảo thông số kỹ thuật.  

Nhận được kế hoạch này yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và 
thực hành cơ động lực lượng, phương tiện tham gia cuộc diễn tập PCTT - TKCN 
huyện Hữu Lũng năm 2019 theo đúng ý định chỉ đạo diễn tập của tỉnh, huyện./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- BCĐ tỉnh; 
- TT Huyện uỷ; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 

Báo cáo 

 

  - Các cơ quan, ban ngành của huyện; 
  - Các thành viên BTC diễn tập; 
  - UBND các xã, thị trấn; 
  - Lưu VT; QS.  

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Bùi Quốc Khánh 
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