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Số: 1416 /UBND-NN   

V/v đôn đốc triển khai xây dựng và 

duyệt hồ sơ PCTT&TKCN năm 2021 
Đức Thọ, ngày 08 tháng 6 năm 2021 

 

 
 

 
 

Kính gửi:    

- Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách Cụm và Cụm 

                               trưởng Phòng, chống thiên tai &TKCN huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 28/4/2021, 

Ủy ban nhân dân huyện đã có Công văn số 980/UBND-NN về việc tổ chức xây 

dựng, thẩm định và phê duyệt các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2021, mặc dù hạn nộp hồ sơ chậm nhất ngày 20/5/2021 tuy nhiên 

đến nay Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện mới nhận 

được hồ sơ của các xã Đức Lạng, Tân Hương, Hòa Lạc, Tân Dân, Tùng Ảnh, Bùi 

La Nhân, Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai năm 2020 và để chủ 

động công tác phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai năm 2021, Chủ tịch 

UBND - Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và cập nhật các thông tin liên quan đến công tác 

phòng ngừa, ứng phó, nhất là việc chuẩn bị theo phương châm Bốn tại chỗ từ đó 

tổ chức ký hợp đồng nguyên tắc với cá nhân, tổ chức cung ứng. Trên cơ sở dữ 

liệu về thiên tai năm 2020 để cập nhật, bổ sung vào các phương án, kế hoạch ứng 

phó trên địa bàn, trong đó lưu ý phương án sơ tán dân, địa điểm sơ tán dân ở các 

khu vực sạt lở đất ven sông, chân núi, khu vực ngập sâu dễ bị chia cắt sát với tình 

hình thực tế và diễn biến từng loại hình thiên tai; 

- Tổ chức phê duyệt Phương án, Kế hoạch và các loại văn bản theo quy 

định tại Điều 12, Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh; 

- Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên UBND huyện 

không tổ chức Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN năm 2020, triển 

khai nhiệm vụ năm 2021. UBND huyện đã sao gửi toàn bộ các loại văn bản từ 

Quyết định, Kế hoạch, Phương án đến Báo cáo tổng kết trên hệ thống gửi nhận 

văn bản điện tử. Yêu cầu các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất ngày 15/6/2021 và gửi về Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (Phòng NN-PTNT).  



2. Đề nghị các Đ/c Thường vụ phụ trách Cụm chỉ đạo các Cụm trưởng 

cụm PCTT&TKCN huyện. 

- Đôn đốc, chỉ đạo các địa phương trong cụm sớm hoàn thiện các hồ sơ về 

công tác PCTT&TKCN năm 2021 và các văn bản liên quan; Tổ chức tổng kết, 

rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; 

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị theo phương châm “Bốn tại chỗ”, 

việc ký hợp đồng nguyên tắc của các địa phương; phương án sơ tán dân ở các khu 

vực nguy hiểm trên địa bàn; 

- Tổ chức duyệt hồ sơ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các 

xã, thị trấn theo Đề cương gửi kèm và gửi Biên bản duyệt về Văn phòng Thường 

trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (Phòng NN-PTNT) chậm nhất 25/6/2021. 

Yêu cầu các địa phương, đơn vị, các Cụm PCTT&TKCN huyện thực hiện 

nghiêm túc./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Huyện ủy-HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCH&PCTT huyện, 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT; 

- Lưu: VT, PCTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

                       

 

 

 

 Trần Quang Tuấn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỀ CƯƠNG DUYỆT HỒ SƠ 

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ  

TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021 

 
 

1. Báo cáo Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2020 và triển khai nhiệm 

vụ năm 2021 trên địa bàn xã; 

2. Quyết định thành lập Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã và thôn, xóm và 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên; 

3. Quyết định thành lập Đội xung kích, lượng lực tuần tra (kèm danh sách); 

4. Quyết định giao chỉ tiêu chuẩn bị các loại vật tư, phương tiện, lực lượng 

và hậu cần (có Phụ lục chi tiết kèm theo); 

5. Hợp đồng nguyên tắc với các chủ phương tiện, vật tư, lương thực,....; 

6. Phương án: 

 - Phương án sơ tán dân vùng nguy hiểm khi có thiên tai xẩy ra + phụ lục 

(danh sách hộ, số nhân khẩu, số điện thoại liên lạc).  

 - Phương án phòng ngừa và ứng phó với bão mạnh, siêu bão + Quyết định 

phê duyệt Phương án + phụ lục.. 

 - Phương án đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông đường 

bộ, đường sông;  

- Phương án cứu trợ và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã; 

- Phương án an toàn hồ chứa có dung tích từ 1 triệu m3 nước trở xuống 

hoặc hồ chứa có chiều cao đập từ 12m trở xuống. (các địa phương có công trình, 

như: hồ Phượng Thành, đập Trốc Xối, đập Trạ, đập Am, đập Thanh Niên); 

- Phương án hộ đê đảm bảo an toàn các tuyến đê cấp La Giang, đê Trường 

Sơn, đê Rú Trí (các địa phương có liên quan). 

7. Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2021. 

8. Công tác chuẩn bị 4 tại chỗ; 

 9. Kế hoạch diễn tập PCTT và TKCN trên địa bàn xã; 

 10. Các phương án PCTT liên quan khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

BIÊN BẢN 

Về việc duyệt Phương án Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2021 
 

Hôm nay, ngày      tháng     năm 2021 tại  ……………………...................... 

Thành phần tham gia: 

1. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

2. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

3. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

4. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

5. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

6. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

7. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

8. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

9. Ông (bà):…………………………Chức vụ:……………………………… 

10. Ông (bà):………………………Chức vụ:…………………………….. 

11. Ông (bà):………………………..Chức vụ:……………………………… 

Nội dung: 

1. Công tác Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm PCTT&TKCN năm 

2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Công tác Chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ Phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2021. 

2.1. Quyết định thành lập Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã và thôn, xóm và 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên; 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2.2. Quyết định thành lập Đội xung kích, lượng lực tuần tra (có danh sách cụ 

thể); 

…………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 2.3. Quyết định giao chỉ tiêu chuẩn bị các loại vật tư, phương tiện, lực lượng 

và hậu cần (có Phụ lục chi tiết kèm theo); 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2.4. Các hợp đồng nguyên tắc với các chủ phương tiện, vật tư, lương thực,....; 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 2.5. Phương án: 

 - Phương án sơ tán dân vùng nguy hiểm khi có thiên tai xẩy ra + biểu (danh 

sách hộ, số nhân khẩu); 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 - Phương án phòng ngừa và ứng phó với bão mạnh, siêu bão + Quyết định 

phê duyệt Phương án + biểu; 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 - Phương án đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, 

đường sông;  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

- Phương án cứu trợ và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã; 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

- Phương án an toàn hồ chứa có dung tích từ 1 triệu m3 nước trở xuống hoặc 

hồ chứa có chiều cao đập từ 12m trở xuống; phương án quản lý và vận hành các 

cống tiêu thoát lũ dưới đê, cống tại trục tiêu trên địa bàn xã (các địa phương có công 

trình); 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



- Phương án hộ đê đảm bảo an toàn các tuyến đê cấp La Giang, đê Trường 

Sơn, đê Rú Trí (các địa phương có liên quan). 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2.6. Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2021; 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 3. Kiến nghị, đề xuất 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 

Cuộc duyệt kết thúc vào hồi …...h…. cùng ngày được thông qua và lập 04 

bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản và 1 bản gửi về Văn phòng Thường 

trực BCH PCTT&TKCN huyện (qua Phòng NN-PTNT huyện) để tổng hợp./. 

 
CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA DUYỆT 

 

 

BCH CỤM PCTT&TKCN UBND XÃ……………….. 
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