
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Số: Tu Mơ Rông, ngày     tháng     năm 2021 
 

Vv triển khai Thông báo kết luận 

tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 

công tác phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2021 

 

 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

Thực hiện Thông báo số 2090/TB-VPUB ngày 19/7/2021 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nguyễn Hữu Tháp tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Để tập trung chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm 

thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu:  

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, theo chức 

năng, nhiệm vụ, tập trung thực hiện một số nội dung nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trưng ương, 

của tỉnh, của huyện về công tác phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và 

phòng thủ dân sự; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3181/KH-UBND 

ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh(1); Chỉ thị số 18/CT-TTg 

ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, củng cố 

và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. 

- Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương; Xây dựng lực lượng nòng cốt, xung kích ở từng 

cấp độ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật lực, nhân lực đáp ứng yêu cầu xử lý 

trong mọi tình huống thiên tai theo phương châm "Bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; 

lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) trong việc ứng 

phó khi thiên tai xảy ra.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, người 

dân về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, rủi ro thiên tai.  

- Tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết khí hậu thủy văn để 

triển khai các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó 

                                                 

 (1)
 Về Kế hoạch triển khai Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và 

Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 

tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 
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kịp thời sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại 

về người và tài sản. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực 

phòng chống thiên tai và TKCN huyện).  

- Theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy triển khai các 

phương án, giải pháp phòng chống ứng phó sự cố thiên tai kịp thời theo quy 

định; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức 

cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Gắn xây dựng cộng 

đồng an toàn với thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai trong xây dựng nông 

thôn mới.  

- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định về vận hành hồ chứa, 

công tác bảo đảm an toàn các đập thủy lợi, công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, 

thiết bị và phương án ứng phó sự cố đập; Phương án phòng, chống lũ bão đảm 

bảo an toàn đập và vùng hạ du các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. 

 - Theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai, chủ động phối hợp với các đơn vị 

liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo kịp thời, ứng phó hiệu quả 

công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện; Thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện 

nghiêm túc nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh và các đơn vị liên quan 

xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão 

năm 2021; Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng để ứng cứu kịp 

thời khi các công trình giao thông bị sự cố, hư hỏng, đảm bảo giao thông thông 

suốt, nhất là các tuyến giao thông quan trọng. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc các 

chủ hồ chứa thủy điện trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm quy định về quản lý 

an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa theo quy định. Chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu, chú trọng khu vực thường xuyên bị thiên tai, 

nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị chia cắt do thiên tai. 

4. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế: Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn 

bị lực lượng cán bộ y tế, thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị đáp ứng yêu 

cầu cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả, 

bảo đảm sức khỏe Nhân dân trước, trong và sau thiên tai, đặc biệt trong điều 

kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Có kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, thiết bị, dụng cụ 

học tập và cơ sở hạ tầng giáo dục khi xảy ra tình huống thiên tai, đặc biệt là bão, 

mưa lũ, rét đậm, rét hại trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn, 

nâng cao nhận thức cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục 

về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; lồng ghép 

đào tạo kiến thức, phổ biến kỹ năng về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng 
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phó với biến đổi khí hậu trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

6. Các đơn vị quản lý công trình đập thủy lợi, các thủy điện trên địa 

bàn huyện: Tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ chứa thuộc phạm vi quản 

lý, xử lý, khắc phục ngay những công trình, hạng mục công trình hư hỏng có 

nguy cơ mất an toàn; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã rà soát ngay các vùng ở 

hạ du hồ chứa tập trung đông dân cư, có nguy cơ ngập lụt, chuẩn bị phương án 

cảnh báo cho Nhân dân biết để sẵn sàng ứng phó khi xả lũ. 

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao du lịch và Truyền thông huyện:  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng 

chống, ứng phó và các nội dung, hoạt động về công tác Phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn đến cộng đồng và người dân để chủ động phòng tránh; 

- Cập nhật và kịp thời đăng tải, phát tin, truyền tin về diễn biến thời tiết và 

thiên tai, thông tin chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đến các xã và nhân dân 

để biết, thực hiện. 

8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện: Theo chức năng, 

nhiệm vụ xây dựng và chuẩn bị phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và 

trang thiết bị ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn. 

9. Ủy ban nhân dân các xã: 

- Đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lũ, bão năm 2020, trên 

cơ sở đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, bổ sung hoàn thiện 

các tình huống, kế hoạch ứng phó về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

phương án ứng phó với bão lũ không để bị động, bất ngờ; sẵn sàng ứng phó có 

hiệu quả các tình huống thiên tai.  

- Tập trung xây dựng, củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai 

cấp xã bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09 tháng 7 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, củng cố và nâng cao 

năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã và theo chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2388/UBND-NNTN ngày 14 tháng 7 

năm 2021.  

- Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đảm 

bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phân công nhiệm 

vụ cụ thể của các thành viên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, phát huy tối 

đa phương châm “4 tại chỗ” để phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp 

thời, hiệu quả; chủ động lực lượng và kịch bản sơ tán dân cư để ứng phó với 

thiên tai trong tình huống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

 - Kịp thời tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của 

các cấp đến từng thôn, người dân để sẵn sàng ứng phó trước các tình huống 

thiên tai bất thường, cực đoan. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình 

thiên tai và chủ động triển khai hiệu quả các phương án ứng phó kịp thời.  
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- Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi và xác định rõ 

các khu vực trọng điểm xung yếu có nguy cơ bị sạt lở, lũ ống, lũ quét; trên cơ sở 

đó, xây dựng phương án đảm bảo an toàn và tổ chức lực lượng, thực hiện 

nghiêm công tác tuần tra, canh gác trong mùa mưa bão.  

- Duy trì thông tin liên lạc 24/24 giờ để kịp thời chỉ đạo, xử lý khi có tình 

huống xảy ra. Tổng hợp báo cáo tình hình mưa lũ, thiệt hại (nếu có) về Thường 

trực BCH PCTT-TKCN huyện (qua phòng Nông nghiệp & PTNT huyện) để 

tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.  

10. Các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển 

khai, tăng cường công tác kiểm tra tại hiện trường địa bàn được phân công phụ 

trách; kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch 

phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả. 
    

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các TV BCH PCTT-TKCN huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương Văn Mười 
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