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KẾ HOẠCH 

Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo ổn định  

đời sống Nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 119 /KH-UBND, ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh 

về Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2022; để chủ động trong thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai, 

khắc phục hậu quả, hỗ trợ kịp thời các hộ gia đình có người bị chết, bị thương, 

bị đổ nhà…đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân khi xảy ra thiên tai; căn cứ chức 

năng nhiệm vụ được giao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế 

hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo ổn định đời sống 

Nhân dân khi xảy ra thiên tai năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao năng lực, chủ động phòng chống thiên tai, đẩy mạnh hoạt 

động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người 

và tài sản; tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa 

các lực lượng chức năng trên địa bàn; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp 

ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân từ đó phát huy tinh thần tự 

giác, chủ động trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.  

- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến 

hành triển khai 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.  

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp 

phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư. 

- Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm 

“bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí 

tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, 

khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. 

- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để 

ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ kịp thời đạt hiệu quả. 
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- Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân 

trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, 

yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục 

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, đặc 

biệt là trong điều kiện dịch bệnh covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. 

- Triển khai thực hiện nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII về 

công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch covid-19 Quốc gia và của Tỉnh.    

- Kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo Nghị định 

số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền triển khai thực hiện  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Phòng chống 

thiên tai, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, 

Luật Đê điều, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư trung ương 

Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; Nghị định số 66/2021/NĐ-

CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; phổ biến kiến thức về ứng phó 

thiên tai nhằm từng bước nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của Nhân dân, 

các cấp, các ngành và cộng đồng trong công tác ứng phó thiên tai ; tránh tư 

tưởng chủ quan coi nhẹ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Củng cố hệ thống thông tin liên lạc, nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, 

kịp thời đến từng đơn vị, cơ sở để chủ động phòng tránh.  

4. Xây dựng, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai có thể xảy ra  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-66-2021-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-thien-tai-480504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-66-2021-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-thien-tai-480504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-66-2021-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-thien-tai-480504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-66-2021-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-thien-tai-480504.aspx
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- Chủ động đánh giá kết quả thực hiện trợ giúp xã hội cho nhân dân trong 

phòng chống, bão lũ, khắc phục thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân 

khi thiên tai xảy ra trong năm 2022 và có phương án ứng phó kịp thời cho năm 

2023 khi thiên tai xảy ra. 

- Vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn hỗ trợ từ các tổ 

chức, cá nhân cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc men, hỗ trợ kinh phí cho 

người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. 

- Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, tổ chức khắc 

phục hậu quả; chăm sóc, điều trị người bị thương, thăm hỏi, động viên các gia 

đình có người bị chết do thiên tai gây ra. 

5. Khoanh vùng  cụ thể các khu vực trọng điểm xung yếu, nguy hiểm 

-  Khoanh vùng rõ, cụ thể các khu vực trọng điểm xung yếu, nguy hiểm, 

đặc biệt cần lưu ý các khu vực có Nhân dân sinh sống ven sông, suối, hạ lưu các 

hồ chứa; các công trình phòng, chống lũ như hồ đập, các sông suối có nguy cơ 

bị sạt lở,...; lập kế hoạch, phương án cụ thể đảm bảo an toàn tuyệt đối với các hồ 

chứa và công trình phòng, chống lũ. 

- Cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao, rà soát, 

sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân kịp thời. 

6.  Tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, quản lý, 

phân bổ tiền, hàng cứu trợ nhằm thực hiện tốt phương châm kịp thời, đến tận 

tay người dân, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, chống thất 

thoát; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động cứu trợ khi thiên tai xảy ra. 

7. Chỉ đạo, kiểm tra địa bàn được phân công phụ trách về xây dựng 

và chuẩn bị phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương 

châm “Bốn tại chỗ” chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa 

phương.  

8. Theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai, nắm chắc tình hình thiếu 

đói để có biện pháp cứu trợ kịp thời cho người dân nhằm ổn định đời sống Nhân 

dân trong thời gian ngắn nhất, tuyệt đối không để Nhân dân ở nơi xảy ra thiên 

tai bị đói. Tham gia lực lượng phòng chống lụt bão và công tác cứu trợ trên địa 

bàn tỉnh.  

9. Khi có thiên tai xảy ra  

- Cần theo dõi bám sát diễn biến của thiên tai để xây dựng phương án chi 

tiết; đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho đối tượng, nhằm hạn chế đến mức thấp 

nhất về người và tài sản. Trong trường hợp khi có sự cố và thiệt hại do thiên tai 

xảy ra thì Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của cơ quan, đơn vị tổ chức ngay 
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công tác khắc phục, đồng thời báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

để chỉ đạo giải quyết.  

- Sau khi có thiên tai, các đơn vị báo cáo ngay tình hình thiệt hại và chủ 

động chỉ đạo tổ chức khắc phục hậu quả; chuẩn bị thuốc y tế, đảm bảo vệ sinh 

môi trường, nguồn nước sạch phục vụ ăn uống, sinh hoạt theo hướng dẫn của 

ngành y tế đề phòng dịch bệnh xảy ra; đồng thời tổ chức tổng kết rút kinh 

nghiệm. 

10. Thực hiện nghiêm chế độ thường trực ứng phó thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn để theo dõi, tiếp nhận các văn bản, công điện chỉ đạo của cấp 

trên, các thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm, cập nhật thông tin diễn 

biến thiên tai, kịp thời báo cáo các ngành, các cấp liên quan để chỉ đạo ứng phó 

và phát tin kịp thời, rộng rãi đến Nhân dân. Thực hiện tốt công tác trực, thông 

tin báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ban 

Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh kịp thời. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị thuộc Sở  

- Kiện toàn Ban Phòng, chống thiên tai của đơn vị, xây dựng ngay phương 

án phòng chống thiên tai năm 2022.   

- Tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ và của 

tỉnh về hỗ trợ đối với các gia đình có người chết, bị thương, nhà bị đổ, sập, trôi... 

do thiên tai gây ra, đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, thành phố giải quyết 

các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi 

thiên tai theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/03/2021 quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.  

- Chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xem xét cân đối nguồn ngân sách dự phòng để trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh chi hỗ trợ cho các đơn vị, cơ sở khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra khi 

ngân sách các huyện, thành phố vượt quá khả năng. 

- Tham gia phối hợp cùng các cơ quan liên quan tăng cường tổ chức các 

lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống bão 

lũ, khắc phục thiên tai trên địa bàn tỉnh.  

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác phòng chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn, nhất là địa bàn được phân công phụ trách; đảm bảo thông tin 

liên lạc báo cáo thông suốt trong toàn ngành và các đơn vị phối hợp liên quan. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  
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- Chủ trì và phối hợp cập nhật, bổ sung và hoàn chỉnh các Kế hoạch, 

phương án phòng, chống thiên tai theo cấp độ rủi ro tại địa bàn quản lý. Chuẩn 

bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng huy động ứng cứu kịp thời khi 

xảy ra thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Tiếp tục rà soát, bổ 

sung bản đồ rủi ro thiên tai ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất… 

- Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong 

quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố.  

-  Thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn để đề xuất giải 

pháp phòng ngừa và ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho 

người dân, doanh nghiệp và nhà nước. 

- Tổ chức lực lượng trực ban 24h/24h theo quy định; phối hợp với các đơn 

vị quản lý hồ, đập điều tiết, giảm lũ, xả lũ hợp lý nhằm đạt hiệu quả cao nhất 

trong việc phòng, chống úng ngập, lũ lụt. Chủ động kế hoạch hiệp đồng với các 

đơn vị lân cận về nhu yếu phẩm, phương tiện cứu hộ, cứu nạn… khi có tình 

huống thiên tai xảy ra để kịp thời ứng cứu. 

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 

kỹ năng trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Hướng 

dẫn, hỗ trợ Nhân dân các biện pháp chằng chống nhà cửa an toàn nhằm phòng 

tránh tốc mái, sập nhà khi xảy ra giông, gió, lốc xoáy. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Phòng chống 

thiên tai; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và 

Luât Đê điều; tổ chức thực hiện tốt công tác thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai 

được trích lại theo quy định. 

-  Có kế hoạch đảm bảo dự trữ và chuẩn bị vật tư, thuốc chữa bệnh, nhiên 

liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm và kinh phí cần thiết để đảm bảo điều 

kiện sinh hoạt, đời sống, hỗ trợ cứu giúp cho Nhân dân, xử lý vệ sinh môi 

trường, phòng, chống dịch bệnh và an toàn cộng đồng trong khu vực xảy ra 

thiên tai. 

- Triển khai công tác thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai hàng năm; xây 

dựng phương án đảm bảo hậu cần ứng phó với thiên tai; huy động nguồn lực 

cứu trợ khẩn cấp ở những nơi có khả năng bị cô lập, chia cắt, di dời dân ra khỏi 

khu vực nguy hiểm; đảm bảo nguồn nhu yếu phẩm để ổn định đời sống của 

Nhân dân trước, trong và sau thiên tai; hướng dẫn Nhân dân chủ động gia cố nhà 

cửa, dự phòng lương thực, chất đốt, nước sạch, thuốc chữa bệnh và các vật dụng 

thiết yếu khi mùa bão đến. 

- Thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn, đề xuất các giải 

pháp phòng ngừa và ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho 
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người dân và Nhà nước. Kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành, vi 

phạm các hành vi về phòng chống thiên tai trên địa bàn. 

- Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện, Phòng 

Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp cùng các phòng, ban, 

ngành liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn chủ động rà soát, thống kê nắm 

chắc tình hình thiệt hại về người, tài sản để có phương án khắc phục thiệt hại do 

thiên tai gây ra; đồng thời xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phân phối các mặt hàng 

cứu trợ; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn giải quyết kịp thời 

các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi 

thiên tai theo quy định hiện hành. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn 

+ Cảnh báo kịp thời cho Nhân dân biết các điểm, khu vực có thể xảy ra lũ 

quét, lũ ống, sạt lở đất và có biện pháp phòng tránh kịp thời. 

+ Có kế hoạch đảm bảo dự trữ và chuẩn bị vật tư, thuốc chữa bệnh, nhiên 

liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm và kinh phí cần thiết để đảm bảo điều 

kiện sinh hoạt, đời sống, hỗ trợ cứu tế cho Nhân dân, xử lý vệ sinh môi trường, 

phòng, chống dịch bệnh và an toàn cộng đồng nơi xảy ra thiên tai. 

+ Khi có thiệt hại xảy ra chủ động rà soát, thống kê nắm chắc tình hình 

thiệt hại về người, vật chất để có phương án khắc phục thiệt hại do thiên tai gây 

ra, đồng thời xây dựng kế hoạch tiếp nhận phân phối các mặt hàng cứu trợ, giải 

quyết các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi thiên tai theo quy định hiện hành. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình thường xuyên theo dõi các thông 

tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thiên tai. Chủ động, 

chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, lực lượng để tham gia vào công tác 

phòng, chống và khắc phục hậu quả của bão, lụt khi được sự huy động, chỉ đạo 

của các cấp. 

V. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN 

1. Đảm bảo hỗ trợ đầy đủ, kịp thời theo mức trợ cấp cứu trợ đột xuất tại 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thay thế Nghị 

định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013.   

2. Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh, huyện: đầu tư cấp bách các công trình 

phòng, chống lụt, bão xung yếu, mua sắm trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền, tập 

huấn, diễn tập, khắc phục thiệt hại do sự cố thiên tai gây ra, các hoạt động theo 

quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
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của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Nghị định quy định về quản lý, 

sử dụng quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Ngoài ra, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn còn 

được thực hiện theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, sử dụng 

hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn 

kinh phí tài trợ, hợp tác của các tổ chức phi Chính phủ.  

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo 

ổn định đời sống Nhân dân khi thiên tai xảy ra của Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội, đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, triển khai 

thực hiện ./. 

 

 

Nơi nhận:                                                    
- UBND tỉnh (BC);                   
- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công 

Thương; , UBMTTQVN, Hội chữ thập đỏ tỉnh; 

- VP Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT các huyện;  

- Phòng LĐTBXH thành phố; 

- Lãnh đạo Sở;  

- C,PCVP Sở; 

- Lưu: VT; BTXH-TE. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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