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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 
 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2018 Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai; 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận 

định xu thế thời tiết, khí hậu, thủy văn và thiên tai năm 2021 có những diễn biến 

hết sức phức tạp, khó lường. Để chủ động sẵn sàng ứng phó kịp thời có hiệu quả với 

mọi diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai gây ra, UBND thành phố Vĩnh Yên 

xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 

2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Công tác phòng, chống thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, 

ngập lụt, do mưa lũ; nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất 

và các loại thiên tai khác) và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành chủ động, 

thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài 

sản do thiên tai gây ra. 

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố 

trong hoạt động phòng chống, thiên tai theo quy định của Pháp luật. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp 

phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư. 

- Công tác PCTT&TKCN phải được quan tâm và đưa lên hàng đầu, tiến 

hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời với mọi tình huống 

thiên tai có thể xảy ra. 

- Luôn quán triệt, thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ 

huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ)  và 

“3 sẵn sàng” (Chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương 

và có hiệu quả). 

- Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn thể nhân 

dân trên địa bàn thành phố. 
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác chỉ đạo, ứng phó, phòng ngừa 

- Tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy (BCH) PCTT&TKCN các cấp để thống 

nhất trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng lịch trực PCTT và phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho từng thành viên BCH bảo đảm chế độ thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời 

giữa BCH PCTT&TKCN thành phố với các đơn vị. 

- Tiến hành kiểm tra và nạo vét hệ thống thoát nước, các cửa thu trên các 

tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập úng; Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 

giờ để theo dõi mọi diễn biến về thời tiết, thiên tai, tổ chức thông báo, cảnh báo và 

tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả 

thiên tai xảy ra trên địa bàn.  

- Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống thiên tai. 

Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh và thành phố về tăng 

cường công tác PCTT&TKCN năm 2021. 

- Nâng cao năng lực và chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, tổ chức tuyên 

truyền, giáo dục trong cộng đồng về phòng, chống thiên tai để chủ động phòng 

tránh có hiệu quả. 

- UBND các xã, phường và các đơn vị chức năng cần tăng cường kiểm tra 

và xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm, lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ 

và lòng sông; tình trạng xây dựng, san lấp kênh mương, làm đăng, đó, vứt rác 

xuống kênh mương, gây ách tắc dòng chảy, làm ảnh hưởng đến các công trình 

PCTT trên địa bàn.  

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống, ứng phó với 

thiên tai ở các khu vực xung yếu, đông dân cư. Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho 

lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố. 

2. Công tác chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra 

- Trên cơ sở các phương án, kế hoạch đã được phê duyệt và căn cứ diễn biến 

tình hình thời tiết, thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn. Các cấp, ngành, các phòng, 

ban, đơn vị chủ động triển khai thực hiện tốt các phương án đã được phê duyệt 

nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản, công trình 

của Nhà nước và nhân dân. Thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ 

động ứng phó tốt với các tình huống do thiên tai gây ra. 

- Tổ chức chỉ huy, điều hành toàn bộ mọi hoạt động ứng phó thiên tai trên 

địa bàn quản lý; huy động nguồn lực triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai kịp 

thời và hiệu quả.  

- Đảm bảo chế độ thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian xảy ra thiên 

tai, thảm họa. Đảm bảo an toàn trật tự xã hội tại khu vực xảy ra thiên tai, thảm họa.  

3. Công tác khắc phục hậu quả 

- Sau các trận mưa, bão UBND các xã, phường tổ chức triển khai công tác 

khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, thăm hỏi, động viên và  hỗ trợ đối 

với các gia đình có người chết, người bị thương do thiên tai gây ra; hỗ trợ lương 

thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu cầu thiết yếu khác. Thống kê, đánh giá thiệt 

hại và lập kế hoạch khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.  
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- Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu thiết yếu 

khác để phục hồi sản xuất ngay sau khi thiên tai xảy ra. 

- Triển khai kịp thời  công tác vệ sinh môi trường, khử trùng tiêu độc, phòng 

chống dịch bệnh, xử lý nguồn nước sạch cho người dân ở khu vực bị tác động của 

thiên tai. 

- Sửa chữa, khôi phục công trình giao thông, thông tin, thuỷ lợi, điện lực, 

trường học, cơ sở y tế và công trình hạ tầng công cộng nhằm giải quyết những nhu 

cầu bức thiết của nhân dân. Tiến hành khắc phục, sửa chữa các công trình bị ảnh 

hưởng do thiên tai để có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn giúp người dân yên tâm 

lao động, sản xuất. 

- Huy động nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai phải được 

thực hiện trên tinh thần tương thân, tương ái, nhà nước và nhân dân cùng làm; 

cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng hỗ trợ. Quản lý và sử dụng 

nguồn lực cứu trợ phải đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả; đúng đối tượng, công 

bằng, dân chủ, công khai, minh bạch. 

4. Xây dựng các phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

4.1. Đối với thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch hiệp đồng PCTT&TKCN; Kế hoạch hiệp đồng về 

phòng chống cháy nổ - cứu sập năm 2021; 

- Kế hoạch huấn luyện PCTT&TKCN năm 2021. 

- Phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự xã hội, 

phòng chống thiên tai; 

- Phương án đảm bảo thông tin liên lạc; 

- Phương án đảm bảo tiêu thoát nước, không làm ảnh hưởng tới dòng chảy; 

- Phương án chống úng, chống hạn cho sản xuất nông nghiệp. 

(Có phụ lục phân công xây dựng các phương án cấp thành phố kèm theo). 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Phương án đã được UBND thành phố phê 

duyệt trong công tác phòng ngừa, ứng phó với lốc xoáy, bão mạnh, siêu bão; 

phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh xảy ra do thiên tai. Phương án về chống rét, 

sương muối cho cây trồng và vật nuôi trên địa bàn thành phố. 

4.2 . Đối với xã, phường, các đơn vị 

Căn cứ Điều 15 Luật Phòng, chống thiên tai, trên cơ sở các phương án của 

thành phố đã ban hành, UBND các xã, phường, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế của 

địa phương xây dựng kế hoạch, các phương án phù hợp với tình hình thực tế của 

đơn vị, địa phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ chung 

- Các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức trong công tác phòng, chống thiên tai, phòng, chống cháy nổ; không được chủ 

quan, bị động; xây dựng các phương án ứng phó với mọi tình huống thiên tai có 

thể xảy ra. 
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- Trên cơ sở Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2021 của thành phố, các cấp, các 

ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN của cấp mình sát với điều kiện và 

tình hình thực tế. Thời gian hoàn thành xong trước 15/6/2021. 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình, kế hoạch hành 

động của UBND tỉnh về “Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 

trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về “Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020”. Hiệp đồng chặt chẽ các lực 

lượng và tổ chức tốt các nội dung theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” , 

trong đó cần chú trọng bảo đảm lực lượng, phương tiện, cở sở vật chất, hậu cần tại 

chỗ, sẵn sàng, cơ động, kịp thời để xử lý các tình huống có thể xảy ra. 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN năm 

2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Củng cố và kiện toàn BCH PCTT&TKCN 

phân công nhiệm vụ và lịch trực cụ thể cho các thành viên trong BCH. 

- Bố trí kinh phí, chuẩn bị lực lượng phục vụ cho công tác PCTT&TKCN 

như: vật tư, trang thiết bị, phương tiện và tổ chức khắc phục hậu quả do thiên tai, 

thảm hoạ gây ra.  

- Tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án sẵn sàng thực hiện các nhiệm 

vụ PCTT&TKCN. Tăng cường hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự 

báo, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, trực ban theo quy định. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Phòng Kinh tế (Cơ quan Thường trực BCH PCTT& TKCN) 

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo cấp trên, tham mưa giúp UBND thành phố 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PCTT&TKCN trên địa bàn thành phố; 

Tham mưu UBND thành phố thực hiện công tác quản lý công trình thủy lợi theo 

phân cấp quản lý tại Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Ban hành quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đề xuất với UBND thành phố tổ chức nạo vét, sửa 

chữa, nâng cấp đảm bảo tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của người 

dân trong mùa mưa bão. 

- Là đầu mối liên hệ, phối hợp giữa các cấp, đơn vị khi có các tình huống, sự 

cố thiên tai xảy ra. Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng phương án mua sắm 

trang thiết bị phục vụ công tác PCTT&TKCN trên địa bàn.  

- Tổ chức, phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ từ ngày 01/01/2021 đến 

hết ngày 31/12/2021; Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến về thời tiết, khí 

tượng, thuỷ văn, tình hình mưa, bão, các văn bản, mệnh lệnh, công điện của cấp 

trên, tham mưu giúp UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời tới 

các thành viên BCH, UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên 

địa bàn. 

- Tổng hợp tình hình thiệt hại chung toàn thành phố, báo cáo, đề xuất với 

UBND tỉnh, thành phố về các cơ chế hỗ trợ khi có thiên tai xảy ra theo quy định.  
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2.2. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch hiệp đồng phòng, chống cháy nổ - cứu sập; 

kế hoạch hiệp đồng PCTT&TKCN năm 2021 với các đơn vị quân đội đóng quân 

trên địa bàn, Công an, Cảnh sát PCCC và UBND các xã, phường. 

- Tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt xây dựng lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện, thiết bị, 

công cụ, hướng dẫn kỹ năng để ứng phó cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả các 

tình huống sự cố, thiên tai. 

- Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, triển 

khai hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội 

dung theo phương châm “4 tại chỗ” trong đó chú trọng đảm bảo lực lượng, cơ sở 

vật chất, hậu cần sẵn sàng cơ động, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. 

- Phối hợp với các đơn vị, UBND các xã, phường nghiên cứu, khảo sát xây 

dựng dữ liệu về địa hình, hồ đập, hệ thống đường giao thông, xây dựng bản đồ nền 

về thiên tai, đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

PCTT&TKCN của thành phố. 

2.3. Công an thành phố 

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông khi xảy ra 

thiên tai tại các tuyến đường giao thông, những điểm giao thông thường xuyên bị 

ngập úng cục bộc khi có sự cố mưa, bão gây ra và có kế hoạch phân luồng giao 

thông; bố trí lực lượng thường trực trong mùa mưa bão khi cần thiết có thể huy 

động được ngay; phối hợp với UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên 

quan trong việc xử lý ứng cứu khi có sự cố xảy ra, đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông trong thời gian mưa, bão. 

- Huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị đặc chủng chuyên dùng 

của ngành, hiệp đồng với Ban chỉ huy Quân sự thành phố, UBND các xã, phường 

để thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Duy trì chế độ 

thông tin, báo cáo thường xuyên và đột xuất. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy 

nổ và kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ,... các nơi 

có nguy cơ cháy, nổ cao để các tổ chức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh biết để 

phòng, tránh hạn chế thấp nhất việc cháy nổ có thể xảy ra, đồng thời  kiên quyết xử 

lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống cháy, nổ. 

- Chủ động hỗ trợ lực lượng, phương tiện cần thiết cho các đơn vị, UBND 

các xã, phường khi có thiên tai xảy ra. 

2.4. Phòng Quản lý đô thị 

- Phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý 

tình trạng lấn chiếm, san lấp ao, hồ, đầm, sông, kênh mương trái phép.  

- Phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng kiểm tra hệ thống 

thoát nước đô thị, các hố ga, các điểm có nguy cơ ngập úng; Xây dựng Phương án 

đảm bảo tiêu thoát nước, không làm ảnh hưởng tới dòng chảy. 
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2.5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn các 

hành vi lợi dụng tình hình thiên tai để xả thải gây ô nhiễm môi trường. Có phương 

án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn. 

2.6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Có phương án dự trù, bố trí nguồn kinh 

phí đảm bảo phục vụ công tác PCTT&TKCN trên địa bàn thành phố. 

2.7. Thanh tra thành phố: Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra hàng năm đối 

với các xã, phường, các đơn vị trên địa bàn trong việc thực hiện kế hoạch PCTT& 

TKCN được giao. 

2.8. Phòng Lao động, Thương binh và xã hội: Tham mưu giúp UBND 

thành phố giải quyết, trợ giúp đột xuất kịp thời cho các gia đình bị thiệt hại nặng 

do thiên tai gây ra. 

2.9. BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng:  Chỉ đạo các đơn vị thực hiện dịch vụ 

công ích, xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng chặt tỉa cành cây có khả năng gẫy, 

đổ trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố; Thực hiện nạo vét toàn bộ hệ 

thống cống, rãnh thoát nước đô thị. Bố trí lực lượng trực khi có mưa to xảy ra để 

kịp thời khơi thông các cửa thu nước đảm bảo việc tiêu thoát nước. 

2.10. Phòng Văn hoá, TT và TT:  

- Chỉ đạo bộ phận văn hóa các xã, phường thông tin, tuyên truyền kịp thời 

các công điện, chỉ thị, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn 

bản về công tác PCTT&TKCN, diễn biến về tình hình mưa, bão trên hệ thống  loa 

phát thanh thành phố để mọi người dân trên địa bàn nắm bắt tình hình thời tiết, 

chủ động ứng phó kịp thời giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và 

nhân dân.  

- Xây dựng phương án rà soát, kiểm tra tình trạng các công trình văn hóa, di 

tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, thể thao, du lịch, quảng cáo, phát 

thanh truyền hình, thông tin cơ sở, hạ tầng thông tin,... trên địa bàn thành phố 

thuộc phạm vi quản lý để có phương án xử lý trước, trong và sau mùa mưa bão. 

2.11. Trung tâm Văn hoá, TT và Thể thao: Thông tin, tuyên truyền kịp 

thời các công điện, chỉ thị, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các 

văn bản về công tác PCTT&TKCN, diễn biến về tình hình mưa, bão trên hệ thống 

loa phát thanh thành phố để mọi người dân trên địa bàn biết để chủ động ứng phó 

kịp thời giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. 

2.12. Trung tâm Y tế: Chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở làm tốt công tác ứng cứu 

kịp thời người bị nạn; Chuẩn bị cơ số thuốc, phương tiện chữa bệnh, cán bộ Y, Bác 

sỹ sẵn sàng phục vụ khi có mưa, bão gây tai nạn về người; chủ động phòng, chống 

các dịch bệnh phát sinh sau mưa, bão. 

2.13. Trung tâm Viễn thông Vĩnh Yên: Đảm bảo thông tin liên lạc thông 

suốt trong quá trình xảy ra thiên tai, chuẩn bị các loại máy, thiết bị thông tin kịp 

thời phục vụ tốt công tác PCTT&TKCN; Phối hợp với UBND các xã, phường tiến 

hành kiểm tra mạng lưới hệ thống thông tin liên lạc trong mùa mưa bão. 
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2.14. Điện lực Vĩnh Yên 

- Xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các đường dây, khắc phục sự cố, 

hậu quả đường tải, phương án cấp điện phục vụ đời sống và sản xuất đảm bảo an 

toàn cho người, tài sản của nhà nước và nhân dân khi có mưa, bão, thien tai xảy ra. 

- Phối hợp với các đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, xử lý hệ 

thống điện lưới khi xảy ra thiên tai. 

2.15. Xí nghiệp Thuỷ lợi Vĩnh Yên 

- Xây dựng kế hoạch chống úng, chống hạn cho nông nghiệp năm 2021 đảm 

bảo phục vụ tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 

- Tổ chức kiểm tra, vận hành và có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các trạm 

bơm, trang thiết bị, hệ thống các kênh, mương do đơn vị quản lý. Chuẩn bị đầy đủ 

các vật tư, nhân lực PCTT. Bố trí cán bộ trực 24/24 giờ, báo cáo diễn biến các 

công trình theo đúng quy định. 

2.16. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 

vận động hội viên, đoàn viên nhận thức sâu sắc về sự nguy hiểm của thiên tai. Khi 

có mưa bão xảy ra, huy động lực lượng là cán bộ, hội viên, phương tiện phối hợp 

cùng các lực lượng PCTT&TKCN khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng 

nhiệm vụ. 

- Tổ chức kêu gọi sự đóng góp của các tố chức, cá nhân cứu trợ cho nhân 

dân vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra. 

2.17. Các thành viên BCH PCTT&TKCN thành phố: Trực tiếp xuống địa 

bàn các xã, phường đã được phân công phụ trách để phối hợp, kiểm tra, chỉ đạo 

thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN, ứng phó với thiên tai xảy ra. 

2.18. UBND các xã, phường 

- Thực hiện tốt Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2021 của UBND thành phố. 

Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác PCTT&TKCN năm 2020, triển khai nhiệm vụ 

năm 2021. Kiện toàn Ban chỉ huy, xây dựng lịch trực, phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các thành viên BCH, xây dựng phương án tổ chức di dời, bảo vệ nhân dân 

vùng bị ảnh hưởng của mưa, bão đến nơi an toàn.  

- Chủ động nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí khác 

đảm bảo tốt công tác PCTT&TKCN và khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định 

sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo thiên tai và các văn bản chỉ 

đạo của các cấp trên đến từng thôn, xóm, tổ dân phố trên các hệ thống thông tin đại 

chúng, hệ thống loa truyền thanh để người dân nâng cao nhận thức cộng đồng và 

quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra các công trình thuỷ lợi, nhất là các ao, hồ, 

đầm trên địa bàn để xây dựng phương án phòng, chống bảo đảm an toàn trong mùa 

mưa bão. Xử lý ngay từ ban đầu các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Có kế 
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hoạch bố trí lực lượng, phương tiện tại chỗ, dự trữ lương thực và nhu cầu thiết yếu 

phục vụ nhân dân đảm bảo đủ nhu cầu trong mùa mưa bão. 

- Tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ theo quy định, báo cáo kịp thời các 

diễn biến liên quan đến công tác PCTT&TKCN về BCH PCTT&TKCN thành phố 

qua số máy Cơ quan Thường trực BCH PCTT&TKCN thành phố: 3.862.786  -  

0936.163.818. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo 2 bước: Báo cáo nhanh (ước tính sự cố và 

thiệt hại) và báo cáo chính thức (sau khi đã kiểm tra). 

+ Báo cáo nhanh: Khi xảy ra thiên tai, các xã, phường phải nhanh chóng và 

bằng mọi biện pháp (điện thoại, giao liên hoả tốc…), báo cáo nhanh tình hình, mức 

độ và khả năng diễn biến tiếp theo của thiên tai về thành phố để được hướng dẫn 

xử lý các tình huống. 

+ Báo cáo cuối cùng: Sau khi thu thập đầy đủ và phân tích tình hình thiệt hại 

xong, các cấp phải báo cáo ngay bằng văn bản lên cấp trên theo quy định: 

Cấp thôn, xóm, khu dân cư: Trong vòng 12 giờ sau khi thiên tai xảy ra. 

Cấp xã, phường: Trong vòng 24 giờ sau khi thiên tai xảy ra. 

Cấp thành phố: Tổng hợp trong vòng 36 giờ sau khi thiên tai xảy ra. 

Trên đây là Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2021 trên địa bàn thành phố Vĩnh 

Yên. Yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn thành phố có trách nhiệm 

thực hiện tốt nội dung kế hoạch trên./. 
 

Nơi nhận: 

- BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp&PTNT; 

- TT. Thành uỷ, HĐND TP; 

- CT, các PCT;  

- CPVP; 

- Thành viên BCH PCTT&TKCN TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- UBND xã, phường;  

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
Lê Anh Tân 
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PHỤ LỤC  

PHÂN CÔNG XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN CẤP THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Kế hoạch số …../KH-UBND ngày …../......./2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên) 
 

 

TT Nội dung Cơ quan, đơn vị chủ trì Cơ quan, đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

1 
Kế hoạch hiệp đồng PCTT&TKCN; Kế hoạch 

huấn luyện PCTT&TKCN và Kế hoạch phòng 

chống cháy nổ - cứu sập năm 2021. 

Ban Chỉ huy Quân sự 

thành phố 

Các phòng, ban, đơn vị,  

UBND các xã, phường 
T6/2021 

2 

 

Kế hoạch huấn luyện PCTT&TKCN năm 2021. 

 

Ban Chỉ huy Quân sự 

thành phố 

Các phòng, ban, đơn vị, 

UBND các xã, phường 
T6/2021 

3 
Phương án đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông và an ninh trật tự xã hội, phòng chống 

thiên tai. 

Công an thành phố 
Các phòng, ban, đơn vị, 

 UBND các xã, phường 
T6/2021 

4 Phương án đảm bảo thông tin liên lạc. 
Trung tâm Viễn thông 

Vĩnh Yên 

Các phòng, ban, đơn vị,  

UBND các xã, phường 
T6/2021 

5 Phương án đảm bảo tiêu thoát nước, không 

làm ảnh hưởng tới dòng chảy. 
Phòng Quản lý Đô thị 

Các phòng, ban, đơn vị,  

UBND các xã, phường 
T6/2021 

6 
Phương án chống úng, chống hạn cho sản 

xuất nông nghiệp. 
Xí nghiệp thuỷ lợi Vĩnh Yên 

Các phòng, ban, đơn vị,  

UBND các xã, phường 
T6/2021 
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