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PHƯƠNG ÁN 

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

 trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 

17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 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; 

Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND huyện 

Tủa Chùa về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai, giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn huyện Tủa Chùa;  

Căn cứ Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện 

Tủa Chùa về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn huyện Tủa Chùa. 

Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu  nạn, 

hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần ổn định xã hội 

và thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của 

huyện, với phương châm “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục 

hiệu quả”. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

(PCTT&TKCN) huyện Tủa Chùa xây dựng Phương án PCTT&TKCN năm 

2022 trên địa bàn huyện, với những nội dung sau: 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Đặc điểm tình hình, khí hậu thủy văn trên địa bàn huyện 

 1.1. Vị trí địa lý: Tủa Chùa là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía 

Đông Bắc tỉnh Điện Biên, trung tâm huyện cách thành phố Điện Biên Phủ 128 

Km; phía Bắc giáp huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; phía Nam giáp huyện Tuần 

Giáo, phía Tây giáp huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên; phía Đông giáp huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Diện tích tự nhiên 68.414,88 ha, dân số năm 2020 là 

61.017 người, với 7 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 95%. Toàn 

huyện có 12 xã, thị trấn (02 xã khu vực II là thị trấn Tủa Chùa và xã  Mường 

Báng, 10 xã khu vực III gồm các xã: Sính Phình, Trung Thu, Lao Xả Phình, Tả 

Sìn Thàng, Sín Chải, Huổi Só, Tủa Thàng, Mường Đun và Xá Nhè); 120 thôn, 

bản tổ dân phố; 06 đơn vị hành chính cấp xã loại I (thị trấn, Mường Báng, Tủa 

Thàng, Sín Chải, Sính Phình, Xá Nhè), 06 đơn vị hành chính cấp xã loại II 
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(Mường Đun, Huổi Só, Trung Thu, Lao Xả Phình, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng). 

 1.2. Đặc điểm địa hình, địa chất: Địa hình chia cắt phức tạp, chủ yếu là 

núi cao, độ dốc lớn, đất ruộng và đất bằng ít; hiện tượng KARST khá phổ biến. 

 1.3. Đặc điểm khí tượng, thủy văn 

 - Thời tiết khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt: Mùa khô từ tháng 9 năm trước 

đến tháng 3 năm sau, trong mùa khô thường xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài; mùa 

mưa từ tháng 4 đến tháng hết tháng 8 thường có mưa đá, gió lốc lớn, lũ ống, lũ 

quét và sạt lở đất. 

 - Về thủy văn: Nguồn nước mặt hiếm lại bị cạn kiệt về mùa khô; lượng 

mưa trung bình hằng năm thấp, phân bố không đồng đếu, chủ yếu tập trung vào 

tháng 7 tháng 8. 

2. Các loại hình thiên tai thường xảy ra: Các loại hình thiên tai xảy ra 

trên địa bàn huyện Tủa Chùa rất phức tạp song chủ yếu là mưa lớn lũ lụt, sạt lở 

đất; giông lốc, giông sét, rét đậm, rét hại kèm theo sương muối, nắng nóng, hạn 

hán. Tuy nhiên thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất, giông lốc gây ra trên địa bàn 

huyện Tủa Chùa vẫn là chủ yếu. Từ tháng 9 năm trước đến tháng 3 năm sau, 

trong mùa khô thường xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài; mùa mưa từ tháng 4 đến 

tháng hết tháng 8 thường có mưa đá, gió lốc lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. 

3. Phạm vi ảnh hưởng, lĩnh vực bị ảnh hưởng, các khu vực có nguy cơ 

cao ảnh hưởng bởi thiên tai: Do huyện Tủa Chùa chủ yếu là núi cao, địa hình 

bị chia cắt phức tạp nên phạm vi ảnh hưởng của thiên tai là rất lớn, xảy ra ở hầu 

hết tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó lĩnh vực chịu nhiều ảnh 

hưởng nhiều nhất là sản xuất nông nghiệp. Hiện nay trên địa bàn huyện có một 

số khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi thiên tai như: Trung tâm xã Huổi Só 

nguy cơ sạt lở đất; Cánh đồng thị trấn nguy cơ bị sạt lở, ngập úng; Khu đấu giá 

đất thuộc TDP Thắng Lợi 2 nguy cơ bị sạt lở đất; cánh đồng Mường Báng nguy 

cơ bị sạt lở, ngập úng; cánh đồng Chiếu tính nguy cơ bị sạt lở, ngập úng..... 

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA PHƯƠNG ÁN 

1. Mục đích: Chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn để ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu đến mức 

thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. 

2. Yêu cầu 

- Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động toàn dân, toàn xã hội 

tham gia công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Huy động mọi nguồn lực để phòng chống, ứng phó khắc phục hậu quả 

thiên tai. Vận động mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình chủ động 

phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, không trông chờ vào sự hỗ 

trợ của Nhà nước. 

- Tất cả các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện 

nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng 
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phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hiệu quả”. 

- Người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai, nghiêm chỉnh chấp 

hành các mệnh lệnh, hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền địa phương các cấp; 

các cơ quan chức năng. Chủ động nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công 

tác quản lý rủi ro thiên tai, nhất là ứng phó kịp thời với những hình thái thiên tai 

có cấp độ mạnh và siêu mạnh, bất thường, cực đoan. 

 III. PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

1. Phương châm, tư tưởng chỉ đạo 

1.1. Phương châm: Vận dụng linh hoạt phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy 

tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, phương tiện hậu cần tại chỗ" 

và ba sẵn sàng "chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương 

có hiệu quả’’ 

1.2. Tư tưởng chỉ đạo: Chuẩn bị chu đáo phương án kế hoạch cụ thể, phối 

hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn.Tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc 

thực hiện Phương án, tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, sử dụng lực lượng, 

phương tiện có hiệu quả, có biện pháp phòng chống hiệu quả trước mùa mưa bão. 

2. Các biện pháp tiến hành PCTT&TKCN 

2.1. Trước khi xảy ra thiên tai 

2.1.1. Ban chỉ huy PCTT&TKCN 

- Tuyên truyền giáo dục xây dựng ý chí quyết tâm và xác định trách nhiệm 

trong việc PCTT&TKCN cho cán bộ, nhân dân và LLVT trên địa bàn huyện. 

- Rà soát nắm chắc lực lượng, phương tiện, sẵn sàng huy động mọi lực 

lượng khi có tình huống xảy ra. 

- Theo dõi dự kiến khả năng diễn biến bão lũ trong khu vực, rà soát điều 

chỉnh các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai cho phù hợp với tình hình, 

triển khai đôn đốc các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, UBND xã, điều chỉnh bổ 

sung phương án, kế hoạch, tổ chức luyện tập, diễn tập đặc biệt ở các khu vực 

trọng điểm. 

 2.1.2. Cơ quan Thường trực của BCH PCTT&TKCN (Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn huyện) 

- Nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết, khí hậu; dự kiến khả năng thiên tai 

có thể xảy ra; kiểm tra thường xuyên các vùng xung yếu, cập nhật và triển khai 

kịp thời những thông tin, văn bản, Chỉ thị, Công điện chỉ đạo của cấp trên về 

PCTT&TKCN để triển khai đến xã, thị trấn. 

- Tổ chức trực PCTT&TKCN 24/24 giờ/ngày (kể cả ngày thứ 7, chủ 

nhật), huy động lực lượng, phương tiện để ứng cứu khi cần thiết, kịp thời nắm 

bắt tình hình thiên tai diễn ra trên địa bàn huyện để tham mưu cho Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Điện Biên. 

2.1.3. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 
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- Nắm chắc diễn biến thời tiết khí hậu và dự báo tình hình thiên tai có thể 

xảy ra trên địa bàn, thông báo kịp thời trên phương tiện thông tin đại chúng cho 

nhân dân biết. 

- Thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình các địa bàn xung yếu, khu 

vực thường xuyên có nguy cơ xảy ra thiên tai, xây dựng phương án, kế hoạch 

phòng tránh và báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện. 

- Tổ chức triển khai cho Nhân dân nạo vét, khơi thông dòng chảy, cống 

rãnh, các tuyến kênh mương, kiểm tra nắm chắc những diện tích ruộng có khả 

năng bị ngập úng để có biện pháp xử lý kịp thời. 

2.1.4. Đề nghị UBMT tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

- Tuyên truyền thông báo cho Nhân dân, LLVT trong khu vực hiểu rõ tính 

chất nguy hiểm và mức độ thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Phát huy tính tích 

cực, chủ động của nhân dân và LLVT trong khu vực. 

- Tuyên truyền Nhân dân và LLVT làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, 

phương tiện, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác PCTT&TKCN. 

- Điều chỉnh phương án PCTT&TKCN của đơn vị sát tình hình thực tế. 

2.1.5. Các Công ty, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện: Chủ động xây 

dựng Phương án PCTT&TKCN sát với tình hình thực tế của đơn vị mình, tổ chức 

phân công nhiệm vụ, huy động lực lượng sẵn có, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

của huyện tham gia phòng chống, ứng cứu khi có tình huống thiên tai xảy ra. 

2.2. Khi xảy ra thiên tai: Cần huy động kịp thời các lực lượng để khắc 

phục hậu quả, trong mùa mưa lũ cần đề phòng rò rỉ đập, mưa lớn nguy cơ vỡ 

đập hồ Tông Lệnh, hồ Sông Ún; lũ lụt, ngập úng, sạt lở bờ suối Nậm Seo, Bản 

Hột, Chiếu Tính, Xá Nhè; khu vực có nguy cơ sạt lở đồi thuộc khu vực trung 

tâm hành trính xã Huổi Só và một số khu vực khác trên địa bàn huyện. 

 2.2.1. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và cơ quan Thường trực  

- Theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến thiên tai từ cấp trên, kịp thời chỉ 

đạo các xã, thị trấn sử dụng phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” để có biện 

pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả. 

- Tham mưu tổ chức huy động các lực lượng tham gia ứng cứu và giúp 

nhân dân khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra. 

- Phối hợp với các lực lượng tăng cường bám sát địa bàn, chủ động tích cực 

thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANCT-TTATXH trong khu vực xảy ra thiên tai. 

2.2.2. UBND các xã, thị trấn 

- Khi có thiên tai xảy ra tích cực chủ động phát huy sử dụng phương châm 

4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, cơ sở vật chất 

tại chỗ), để hạn chế tới mức thấp nhất hậu quả xảy ra, tập trung cứu người trước, 

sau đó cứu tài sản sau. 

- Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác theo dõi nắm chắc tình hình diễn 
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biến thời tiết, bảo đảm giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, bảo vệ an toàn 

tài sản của Nhân dân. 

- Tổ chức thường trực phòng chống thiên tai: Thời gian thường trực 

PCTT&TKCN hằng năm bắt đầu từ ngày 05 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 10 

năm. Tuỳ tình hình cụ thể thiên tai trên địa bàn có thể tổ chức trực sớm hơn hoặc 

kéo dài hơn so với quy định. 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn theo dõi nắm chắc tình hình 

diễn biến thiên tai. Tổ chức lực lượng, huy động lực lượng, phương tiện của các 

doanh nghiệp trên địa bàn tham gia ứng cứu người và tài sản ra khỏi vùng nguy 

hiểm, tạo điều kiện nơi ăn ở, sinh hoạt cho người bị nạn. 

 3. Khắc phục hậu quả sau thiên tai 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện phối hợp chỉ đạo lực lượng của các 

phòng, ban, đơn vị MTTQ, đoàn thể triển khai các biện pháp xử lý khắc phục 

hậu quả, bám sát địa bàn xảy ra thiên tai làm công tác tư tưởng, động viên, huy 

động các lực lượng giúp đỡ nhân dân vệ sinh phòng dịch sớm ổn định đời sống. 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn nơi xảy ra thiên tai chủ động 

nhanh chóng tổng hợp tình hình thiệt hại báo cáo Ban chỉ huy PCTT & TKCN 

huyện để có phương án hỗ trợ khắc phục kịp thời và báo cáo tỉnh. 

4. Tổ chức sử dụng lực lượng 

4.1. Tổ chức lực lượng thành 4 bộ phận 

- Bộ phận Chỉ huy 

- Bộ phận PCTT&TKCN. 

- Bộ phận Cơ động. 

- Bộ phận Khắc phục hậu quả. 

4.2. Sử dụng lực lượng 

- Bộ phận Chỉ huy: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện. 

- Bộ phận PCTT&TKCN: Sử dụng lực lượng Dân quân tự vệ, đội sung 

kích cấp xã, Công an, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp thuộc khu vực xảy ra thiên tai. 

- Bộ phận cơ động: Sử dụng Đại đội dự bị động viên, Trung đội dân quân 

cơ động của huyện và các xã, thị trấn, phối hợp với các ban ngành đoàn thể của 

huyện để tổ chức khắc phục, sơ tán Nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

- Bộ phận khắc phục hậu quả: Sử dụng lực lượng Công an, Quân sự, 

MTTQ, Y tế, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Chi cục Thống kê, 

các lực lượng tại chỗ nơi xảy ra thiên tai. 

IV. TỔ CHỨC CHỈ HUY 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đặt tại trụ sở Phòng Nông nghiệp & 

PTNT huyện, làm việc thường trực 24/24 giờ/ngày, từ ngày 05 tháng 5 đến hết 
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ngày 31/10/2021 (Khi có tình huống thiên tai phát sinh, cơ quan thường trực vẫn 

tiến hành trực 24/24 giờ/ngày). 

- Khi có tình huống thiên tai xảy ra Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện kịp 

thời chỉ huy, thống nhất các lực lượng thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN. 

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CƠ SỞ VẬT CHẤT 

1. Bảo đảm tại chỗ: Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện bảo đảm vật chất 

hiện có kịp thời cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai. 

2. Bảm đảm phương tiện cơ động: Các lực lượng tham gia PCTT&TKCN 

tự bảo đảm hậu cần, phương tiện cơ động. Khi cần thiết huy động lực lượng, phương 

tiện của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tư nhân trên địa bàn phục vụ cho nhiệm 

vụ PCTT&TKCN. 

3. Bảo đảm khu sơ tán: Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn xây 

dựng Phương án, Kế hoạch cụ thể xác định khu vực sơ tán, lánh nạn cho nhân 

dân. Huyện hỗ trợ một phần cơ sở vật chất lều bạt cho nhân dân tại khu vực sơ 

tán, đồng thời báo cáo cấp trên xin hỗ trợ. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện  

- Tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN các xã, thị trấn trong công tác phòng chống thiên tai, tổ chức 

phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền, vận 

động Nhân dân thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN, nắm chắc tình hình thiên 

tai tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia PCTT&TKCN, tiếp nhận 

truyền tải và phối hợp tham mưu triển khai chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên. 

- Tổ chức phân công cán bộ, công chức, viên chức trực 24/24 giờ/ngày, 

thường xuyên cử lực lượng xuống các khu vực trọng điểm, kiểm tra nắm bắt tình 

hình thiên tai để tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN Huyện có biện pháp xử 

lý kịp thời. 

- Tham mưu đề xuất xây dựng các công trình phòng chống thiên tai, ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

 2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Phó Ban chỉ huy PCTT&TKCN phụ 

trách công tác cứu hộ, cứu nạn) 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Công an, các cơ 

quan, đợn vị, đoàn thể huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã: Chuẩn bị 

phương án, kế hoạch luyện tập, diễn tập, chuẩn bị lực lượng, rà soát phương 

tiện, vật tư phục vụ tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn khi 

có lệnh về thiên tai xảy ra. 

- Phân công cán bộ phụ trách địa bàn, sẵn sàng huy động lực lượng Dự bị động 

viên, Dân quân tự vệ của huyện tham gia PCTT&TKCN khi có tình huống xảy ra.  

- Phối hợp với Công an cùng các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh 

chính trị-TTATXH và bảo vệ an toàn khu vực xảy ra thiên tai. 
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3. Công an huyện (Phó Ban chỉ huy PCTT&TKCN): Tổ chức lực 

lượng bảo vệ tài sản của nhà nước, của Nhân dân, giữ vững ANCT-TTATXH 

không để kẻ xấu lợi dụng trộm cắp tài sản gây mất ổn định tình hình ANCT-

TTATXH trên địa bàn khi xảy ra thiên tai; Sử dụng lực lượng, phương tiện của 

đơn vị tham gia PCTT&TKCN. Tổ chức phân luồng tuyến giao thông đảm bảo 

trật tự an toàn cho các phương tiện giao thông. 

4. Văn phòng HĐND và UBND: Phối hợp tham mưu kịp thời triển khai 

các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo, các chính sách; phối hợp triển khai các 

biện pháp phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiệt hại. 

5. Phòng Y tế: Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Y tế các xã, thị trấn 

bảo đảm, các dụng cụ, phương tiện cấp cứu, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các 

lực lượng khác làm công tác cứu, chữa người bị nạn, thực hiện tốt công tác vệ 

sinh phòng chống dịch, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra. 

6. Phòng Tài chính-Kế hoạch: Tham mưu cho UBND huyện đảm bảo 

ngân sách cho các xã, thị trấn phục vụ khi có thiên tai xảy ra, phối hợp với các 

lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức 

PCTT&TKCN trên địa bàn huyện. 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu làm tốt công tác quản lý nhà 

nước về đảm bảo an toàn các công trình xây dựng, công tác quản lý đô thị, tham 

mưu kế hoạch sửa chữa các công trình thoát nước, giao thông; xem xét phương án 

an toàn kè gia cố sạt lở đất mái taluy của hộ gia đình trước khi cấp giấy phép xây 

dựng nhà ở cho Nhân dân; đảm bảo an toàn cây xanh đô thị đề phòng gẫy, đổ. 

Phối hợp cùng lực lượng Công an tổ chức phân luồng tuyến giao thông đảm bảo 

an toàn cho các phương tiện giao thông, sử dụng các biện pháp báo hiệu, biển 

cảnh báo khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông. 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Rà soát các địa điểm di giãn dân 

đến nơi an toàn khi xảy ra thiên tai, kiểm tra nắm bắt tình hình thiên tai trên địa 

bàn, tham mưu đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đảm bảo 

công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian thiên tai xảy ra; quản 

lý tốt việc khai thác cát, sỏi lòng sông, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn. 

9. Ban Quản lý Dự án các công trình: Phối hợp chỉ đạo các đơn vị thi 

công các công trình thi công xây dựng có phương án đảm bảo an toàn sản xuất, 

đời sống cho Nhân dân trong khu vực thi công công trình và khu vực lân cận. 

10. Chi cục Thống kê huyện: Kịp thời tổ chức lực lượng xuống địa bàn 

phối hợp với cơ sở thống kê đánh giá tổng hợp mức độ thiệt hại do thiên tai gây 

ra trên địa bàn, báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện. 

11. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu đề xuất các 

chính sách, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phụ hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời 

sống, sản xuất cho Nhân dân. 

12. Phòng Văn hóa và Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền 

hình huyện: Tăng cường thời lượng phát các tin bài, kịp thời truyền tải các Văn 
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bản, Chỉ thị, Công điện, mệnh lệnh cấp trên tuyên truyền đưa tin trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thiên tai, công tác PCTT&TKCN 

khắc phục hậu quả thiên tai để mọi người phòng ngừa, tránh gây hoang mang 

trong Nhân dân 

13. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân chủ động phòng tránh, 

kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, chịu trách nhiệm về 

công tác PCTT&TKCN trên địa bàn quản lý. Nắm chắc tình hình diễn biến thời 

tiết, khí hậu, tổ chức kiểm tra rà soát các khu vực nguy hiểm, kịp thời thông báo 

cho nhân dân trên địa bàn biết sơ tán và có biện pháp ứng cứu. 

- Phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, chỉ đạo các ngành, đoàn thể 

xã, thị trấn đề cao vai trò trách nhiệm phối hợp giải quyết khắc phục hậu quả, 

đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân, từng hộ gia đình, cộng đồng dân cư 

không được chủ quan, phải nâng cao ý thức chủ động, kiên quyết di dời các hộ 

gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm, khi có tình huống thiên tai xảy ra tổ chức huy 

động lực lượng, phương tiện máy móc của người dân và các doanh nghiệp trên 

địa bàn tham gia ứng cứu kịp thời, hiệu quả. 

- Tổ chức phân công trực thiên tai 24/24 giờ/ngày, thời gian trực căn cứ 

vào tình hình thực tế. Thường xuyên cử lực lượng xuống các khu vực trọng 

điểm, kiểm tra nắm bắt tình hình thiên tai để tham mưu cho Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Khi có tình huống xảy ra phải chủ động kịp thời giải quyết khắc phục, 

đồng thời báo cáo UBND huyện, phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng 

huyện kịp thời giải quyết khắc phục thiên tai. Thường xuyên báo cáo kết quả thực 

hiện đảm bảo công tác PCTT&TKCN về Ban chỉ đạo PCTT&TKCN huyện. 

14. Đề nghị Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên: Rà soát 

những điểm sung yếu của hồ Sông Ún, các công trình thủy lợi do Công ty quản 

lý; Sử dụng lực lượng, phương tiện của cơ quan, phối hợp chặt chẽ với các 

phòng, ban, đơn vị của huyện tham gia PCTT&TKCN khi có thiên tai xảy ra. 

15. Đề nghị Điện lực huyện: Tổ chức lực lượng bảo đảm công tác an 

toàn lưới điện, phòng chống gẫy đổ cột điện và cháy, chập điện, chủ động có 

phương án di chuyển các cột điện có nguy cơ nguy hiểm khi có thiên tai xảy ra. 

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể, tổ 

chức Hội huyện 

- Tăng cường các biện pháp PCTT&TKCN. Tổ chức lực lượng phương 

tiện hiện có, vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và toàn thể Nhân dân, các 

doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể cùng với chính quyền tham gia khắc phục 

hậu quả thiên tai. 

- Phối hợp tuyên truyền vận động người dân và các tổ chức đoàn thể cùng 

với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tham gia vào cuộc giúp đỡ Nhân dân khắc 

phục hậu quả PCTT&TKCN trên địa bàn. 
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Trên đây là phương án PCTT&TKCN năm 2022. Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Công ty, doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Điện Biên; 

- BCH PCTT, TKCN Tỉnh;        

- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh;                (B/c) 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lđ. UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị MTTTQ các đoàn thể huyện; 

- Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên; 

- Điện lực huyện; 

- UBND các xã,thị trấn; 
- Lưu: VT, NN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Minh Tuân 
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