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SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Số:        /TB-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày  06 tháng 6  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Chương trình kiểm tra công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm  

cứu nạn tại huyện Đình Lập năm 2022 
 

(Đoàn kiểm tra số 8 theo Kế hoạch số 77/KH-PCTT, ngày 19/5/2022) 
 

 

                    Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 119 /KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa 

bàn tỉnh năm 2022;  Kế hoạch số 74/KH-LĐTBXH, ngày 23/5/2022 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội, 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 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn;   

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-PCTT, ngày 19/5/2022 của Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn về kiểm tra tình hình 

triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022 (PCTT&TKCN), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

(Trưởng đoàn kiểm tra số 8) Thông báo Chương trình kiểm tra công tác phòng, 

PCTT&TKCN, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân khi xảy ra thiên tai năm 

2022 trên địa bàn huyện Đình Lập với một số nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Nắm bắt tình hình và đôn đốc của huyện trong việc triển khai công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc tại cơ sở; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 

Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTT & TKCN từ 

nay đến hết năm 2022, ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra, không để bị động 

trong mọi tình huống. 

 2. Công tác kiểm tra phải tiến hành nghiêm túc; báo cáo kiểm tra phản ánh 

trung thực, đầy đủ tình hình thực tế của địa phương. 

3. Công tác kiểm tra cần tuân thủ, bảo đảm các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA  

1. Nội dung kiểm tra 

- Kết quả triển khai nhiệm vụ công tác PCTT và TKCN năm 2021, 

phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2022; 

 - Công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại đợt mưa lớn ngày 10/5/2022; 

 - Công tác xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai; phương án ứng phó 

thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn; 

 - Công tác kiện toàn, phân công nhiệm vụ 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; 

- Kiểm tra thực địa khu vực có nguy cơ cao rủi ro thiên tai (theo đề xuất 

của BCĐ PCTT&TKCN huyện). 

- Công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật, 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; 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 

nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; 

- Công tác thu Quỹ Phòng chống thiên tai theo Nghị định số 78/2021/NĐ-

CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ 

phòng, chống thiên tai; những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; 

- Việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 03/7/2020 của 

Tỉnh Ủy Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 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; Kế hoạch số 150/KH-UBND 

ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-

TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 137-KH/TU 

ngày 03/7/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 

24/3/2020 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; 

- Việc rà soát, bổ sung các điểm có nguy cơ cao ngập úng, lũ quét, sạt lở 

đất trên bản đồ của địa phương; việc lập phương án phòng, chống thiên tai có 

thể xảy ra tại các khu vực trọng điểm xung yếu, nguy hiểm, các khu vực có 

Nhân dân sinh sống, các hồ chứa, các công trình phòng, chống lũ như hồ đập có 

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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nguy cơ bị sạt lở... trên địa bàn huyện; 

- Việc triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, chuẩn bị vật chất, 

phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; xây dựng, bổ sung cập nhật phương 

án ứng phó với thiên theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn; 

- Kết quả việc tổ chức thực hiện các chính sách của Chính phủ và của tỉnh 

về hỗ trợ đối với các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh năm 2021; 

phương án tổ chức công tác cứu trợ đảm bảo cuộc sống cho người dân khi thiên 

tai xảy ra năm 2022; 

- Việc triển khai các nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 130/BC-

SLĐTBXH, ngày 11/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

kiểm tra Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do ảnh hưởng của 

cơn mưa ngày 10/5/2022 trên địa bàn huyện Đình Lập; 

- Những khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục và kiến nghị, đề xuất. 

2. Thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra  

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 30 ngày 13 tháng 6 năm 2022. 

(Nếu có thay đổi  về thời  gian kiểm tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ 

thông báo sau). 

- Địa điểm: Phòng họp UBND huyện (Đề nghị UBND huyện bố trí giúp) 

+ Đoàn đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị, phương án ứng phó tại một số 

vị trí xung yếu, có nguy cơ cao sạt lở, ngập úng (đề nghị huyện chọn). 

+ Nghe báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung kiểm tra tại mục 1 của 

Thông báo này. 

3. Thành phần 

a) Đoàn kiểm tra số 8:  

- Ông: Đàm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội, thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (phụ trách huyện Đình Lập): 

Trưởng đoàn; 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh - Thành viên. 

- Bà Đặng Thị Lan, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội-Trẻ em, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội - Thành viên, thư ký Đoàn; 

b) Cấp huyện: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; thành viên Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện Đình Lập (đề nghị UBND huyện mời giúp); 

4. Công tác chuẩn bị 
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- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đình Lập xây dựng báo cáo theo nội 

dung tại mục 1, phần II Thông báo này. Báo cáo gửi thành viên Đoàn kiểm tra 

trước ngày 10/6/2022, qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo địa chỉ 

phongbtxhls@gmail.com. 

Ghi chú: Phương tiện do  Sở LĐTB&XH bố trí. Thành viên Đoàn kiểm tra 

số 8 tập trung 13 giờ 00  tại Văn phòng Sở Lao động – TB&XH.  

Trên đây là Thông báo của Đoàn kiểm tra số 8, đề nghị UBND huyện 

Đình Lập phối hợp triển khai thực hiện. 

Thông báo này thay cho Giấy mời./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- BCH PCTT&TKCN tỉnh (Báo cáo); 

- Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng BTXH-TE; 

- C, PCVP, KHTC; 

- Lưu VT, BTXHTE. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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