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BÁO CÁO  

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 

 

 

Thực hiện Văn bản số 10/PCTT-VP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Ban 

Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn 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 các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Hữu Lũng báo cáo cụ thể như sau: 

1. Công tác tuyên truyền 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã tổ 

chúc triển khai thực hiện văn chỉ đạo của cấp trên 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, đồng 

thời ban hành Văn bản số 402/BCHPCTT ngày 07/4/2021 yêu cầu UBND các 

xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các 

nội dung như: thường xuyên, chủ động rà soát, cập nhật và triển khai phương 

án ứng phó với thiên tai phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa 

phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không để xảy ra gián đoạn, bị động 

trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử. 

2. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn huyện: 

Theo phân công phụ trách chủ động bám sát địa bàn, trên cơ sở bản tin 

nhận định, dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài 

khí tượng thủy văn của tỉnh, Trạm khí tượng, Trạm thủy văn huyện, chủ động 

rà soát, cập nhật và triển khai phương án ứng phó với thiên tai cho phù hợp, 

đảm bảo an toàn trong thời gian bầu cử, nhất là các điểm bỏ phiếu và an toàn 

cho người dân tham gia trong quá trình tổ chức bầu cử, chuẩn bị lực lượng, 

vật tư, phương tiện theo phương châm “Bốn tại chỗ” sẵn sàng ứng phó với 

các loại hình thiên tai có thể xảy ra tại các khu vực mưa lớn, lũ quét, sạt lở 

đất, mưa đá… Xây dựng các kịch bản để sẵn sàng phương án tổ chức bỏ 

phiếu tại các địa điểm sơ tán tập trung trong tình huống xảy ra thiên tai. 

Trên đây là báo cáo 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 
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đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN 

huyện Hữu Lũng./. 

 
Nơi nhận:                                                                          
- VP Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;                                                                                         
- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                    

   

  

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Thị Hạnh 
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