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CHỈ THỊ  

Về việc tổ chức diễn tập Ứng phó lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn  

huyện Phong Thổ năm 2021 

 

Trong những năm qua, công tác Ứng phó, phòng, chống lụt bão - Tìm 

kiếm cứu nạn (ƯPPCLB-TKCN) đã được các cấp, các ngành, các địa phương 

quan tâm chủ động triển khai. Thực hiện tốt phương châm: “Bốn tại chỗ”; “chủ 

động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”; 

“nhà nước và nhân dân cùng làm”, qua đó đã huy động và sử dụng hiệu quả 

nguồn lực của nhà nước, của cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước để phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn đạt hiệu quả. 

Tuy nhiên, trong công tác ƯPPCLB-TKCN vẫn còn có những hạn chế 

như: Phương tiện, vật tư, lực lượng phòng chống lụt bão của các địa phương vẫn 

còn thiếu, chưa được hiện đại hóa, tính chuyên nghiệp chưa cao; công tác tuyên 

truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức Ứng phó, phòng, chống thiên tai cho cán bộ 

và nhân dân còn hạn chế, chất lượng dự báo, cảnh báo còn thấp và chưa lường 

hết các diễn biến phức tạp của thiên tai. 

Để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu tổ chức diễn tập ƯPLB-TKCN tại huyện Phong Thổ năm 2021 để làm cơ 

sở rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo ƯPPCLB-TKCN trên địa bàn toàn 

tỉnh như sau: 

1. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

PTNT và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo diễn tập 

ƯPLB-TKCN; chỉ đạo UBND huyện Phong Thổ xây dựng các văn kiện diễn tập 

huyện thông qua Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và Bộ Tham mưu Quân khu 2 theo 

quy định; tổ chức thực hành diễn tập đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và 

an toàn tuyệt đối. 
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2. UBND huyện Phong Thổ: 

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập của huyện; chỉ đạo 

các thành viên Ban Chỉ đạo ƯPPCLB-TKCN của huyện làm tốt công tác chuẩn bị 

cơ sở vật chất, bố trí địa điểm, tổ chức lực lượng tham gia; xây dựng văn kiện 

thực hiện, kiện toàn Ban Chỉ đạo ƯPPCLB-TKCN từ huyện đến cơ sở, tổ chức 

luyện tập và diễn tập theo kế hoạch bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra. 

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí diễn tập đã giao 

cho UBND huyện Phong Thổ tại Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 

14/12/2020 của UBND tỉnh. 

3. Tiến độ triển khai: Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất 

phức tạp và khó lường, khả năng lây nhiễm ra cộng đồng rất lớn. Do vậy, Chủ 

tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các nội dung về kế hoạch thực hiện, 

văn kiện chỉ đạo diễn tập theo tiến độ như sau: 

- Thông qua kế hoạch tại Quân khu 2: Hoàn thành trước ngày 10/4/2021. 

- Soạn thảo văn kiện chỉ đạo diễn tập: Hoàn thành trước ngày 25/4/2021. 

* Đối với công tác chuẩn bị diễn tập và tổ chức cuộc diễn tập: Thời gian 

thực hiện dự kiến ngày 03 ÷ 04/5/2021 (tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid - 

19). Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến 

Chủ tịch UBND tỉnh trước khi tổ chức diễn tập. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ và Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này./. 
 

Nơi nhận:                                                      
- UBND tỉnh: U1, U4;                                                            

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Sở NN&PTNT; 

- Huyện ủy Phong Thổ; (để chỉ đạo thực hiện) 

- UBND huyện Phong Thổ; 

-  Lưu: VT, Kt6 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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