
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN ĐỨC THỌ 

   

Số:  1822  /UBND - QS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự Do-Hạnh phúc 
 

               Đức Thọ, ngày 13 tháng 7  năm 2021 
 

V/v xin ý kiến chỉ đạo tổ chức 

diễn tập phòng, chống bão lụt, 

TKCN năm 2021. 

 

 

  Kính gửi:  

- Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh;  

- Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Ban chỉ đạo diễn tập PCLB-TKCN tỉnh. 

    

  Thực hiện Chỉ thị số 06 - CT/TU, ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; Công văn số 24/UBND - NC ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh, Kế 

hoạch số 133/KH-BCĐ ngày 20/5/2021 của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh về diễn 

tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cấp 

huyện năm 2021; Mệnh lệnh số 19/ML-BCH ngày 5/01/2021 của Bộ CHQS tỉnh 

về nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2021; Theo đó, năm 2021 huyện Đức 

Thọ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập phòng chống lụt 

bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN).   

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021 của huyện nên 

từ đầu năm Huyện ủy đã ra Chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng 

chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời ban hành Quyết định thành lập Ban 

chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tổ giúp việc cho ban chỉ đạo trong các phương án thực 

binh; đã hoàn thành công tác khảo sát thực địa, xây dựng kế hoạch diễn tập, 

phương án thực binh với khí thế, quyết tâm cao theo kế hoạch được duyệt; thời 

gian bồi dưỡng lý luận, luyện tập thực binh dự kiến trong tháng 7/2021; thực hành 

diễn tập thử dự kiến từ ngày 06 đến ngày 08/8/2021, diễn tập chính thức xác định 

trong khoảng từ ngày 13 đến ngày  15/8/2021. Do việc luyện tập thực binh và diễn 

tập cả 3 tình huống với số lượng nhân dân tham gia nhiều(300-500 người) và tình 

hình dịch bệnh Covid - 19 bùng phát trên địa bàn tỉnh hết sức phức tạp (hiện nay 

không cho tập trung không quá 30 người, kể cả hội họp) cả hệ thống chính trị đang 

tập trung cao độ cho công tác phòng dịch vì vậy việc triển khai một số công tác 

chuẩn bị diễn tập không thể thực hiện. 

Trước tình hình trên ngày 19 tháng 6 năm 2021, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có 

Công văn số 2013/BCH-TM về việc lùi thời gian diễn tập PCLB-TKCN năm 2021, 

vì vậy thời gian diễn tập cũng chưa thể xác định được(nếu đến cuối năm sẽ trùng 

với mùa mưa bão).  Bên cạnh đó trên địa bàn tỉnh dịch Covid -19 đang diễn biến 

hết sức phức tạp, nguy cơ lây nhiễm rất cao, huyện đang tập trung mọi nguồn lực 

để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch. 

Vậy UBND huyện Đức Thọ kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo 

UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo diễn tập PCLB-TKCN tỉnh xem xét tạo điều kiện 

cho địa phương không thực hiện diễn tập PCLB-TKCN năm 2021 để huyện chủ 

động thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 



Kính đề nghị sự quan tâm, có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; 

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh; Ban chỉ đạo diễn tập PCLB-TKCN tỉnh quan 

tâm tạo điều kiện giúp đỡ huyện Đức Thọ hoàn thành mục tiêu kép, vừa bảo 

đảm phòng dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, củng cố Quốc phòng và an ninh./.  

 
 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền; 

- Lưu: VT, QS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

 

Trần Quang Tuấn 
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