UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 114 /KH-UBND

Vĩnh Yên, ngày 04 tháng 05 năm 2022

KẾ HOẠCH
Diễn tập ứng phó sự cố bão lụt và ngập úng cục bộ
phường Khai Quang năm 2022
Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 25/12/2021 của Thành ủy Vĩnh Yên
về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022;
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân
dân thành phố Vĩnh Yên về thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòn
địa phương năm 2022;
Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố
thiên tai và ngập úng cục bộ phường Khai Quang năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ,
chính quyền địa phương; vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và
các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong thực hành làm công tác chuẩn bị
và xử lý các tình huống do thiên tai gây ra;
- Thông qua diễn tập điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch phòng
chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) cấp xã, phường và thành
phố phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, sẵn sàng đối phó với mọi tình
huống trong mùa mưa bão năm 2022 và những năm tiếp theo.
2. Yêu cầu
- Xây dựng ý định, kế hoạch, dự kiến tình huống, phương án diễn tập cụ
thể, sát thực tế, có tính điển hình dự báo, cảnh báo phù hợp thực tế;
- Tổ chức chuẩn bị chu đáo mọi mặt, chỉ đạo, chỉ huy, hiệp đồng
chặt chẽ, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hạn chế làm ảnh hưởng đến các hoạt
động khác của địa phương;
- Thực hiện triệt để phương châm "4 tại chỗ" trong quá trình thực hành
diễn tập; nâng cao ý thức chủ động phòng tránh, sẵn sàng đối phó với thiên tai
trong mọi tình huống; kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện
các phương án PCTT-TKCN của xã, phường và thành phố.
II. NỘI DUNG DIỄN TẬP
1. GIAI ĐOẠN 1: TỔ CHỨC CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ BÃO LỤT- TÌM
KIẾM CỨU NẠN (ƯPBL-TKCN)
1.1. Vấn đề huấn luyện 1: Hội nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN phường
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Khai Quang nhận định, đánh giá tình hình, điều chỉnh Kế hoạch ƯPBL-TKCN
năm 2022.
1.2. Vấn đề huấn luyện 2: Hội nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN phường
giao nhiệm vụ bổ sung, tổ chức hiệp đồng, bảo đảm, triển khai biện pháp ứng phó
bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn.
2. GIAI ĐOẠN 2: TỔ CHỨC THỰC HÀNH KHẮC PHỤC SỰ CỐ
NGẬP ÚNG CỤC BỘ (thăm quan thực binh)
Lực lượng phường Khai Quang thực hành xử trí tình huống ứng phó
bão, lụt khắc phục sự cố ngập úng cục bộ.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian
* Thời gian diễn tập: 1,5 ngày.
* Thời gian dự kiến diễn tập: Tuần 04, tháng 5/2022.
2. Địa điểm
- Khai mạc, diễn tập vận hành cơ chế, bế mạc kết thúc diễn tập: Hội
trường UBND phường Khai Quang;
- Diễn tập thực binh: Do Ban chỉ đạo của thành phố thống nhất địa điểm
tiến hành.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức
- Thành lập Cơ quan Ban Chỉ đạo, Tổ trung tâm, các tổ bảo đảm cho diễn tập;
- Thành lập các khung tập vận hành cơ chế, các tổ thực binh cho từng
tình huống diễn tập;
- Cơ quan Ban Chỉ đạo giúp Ban Chỉ đạo xây dựng các văn bản chỉ đạo,
văn kiện diễn tập thông qua Bộ CHQS tỉnh; Tổ đạo diễn, Tổ trung tâm, Tổ
thực binh trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ phường Khai Quang làm công
tác chuẩn bị, luyện tập, và thực hành diễn tập theo kế hoạch đã được Ban Chỉ
đạo phê chuẩn;
- UBND phường Khai Quang ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ
trung tâm; ra Quyết định thành lập các khung diễn tập vận hành cơ chế, diễn
tập thực binh; huy động lực lượng, phương tiện, chuẩn bị vật chất; xây dựng
lịch huấn luyện, luyện tập bổ sung, các loại văn kiện, tổ chức luyện tập, luyện
tập tổng hợp và diễn tập theo kế hoạch đã được phê duyệt và sự hướng dẫn
điều hành của Tổ đạo diễn, Tổ trung tâm, Tổ thực binh.
2. Phương pháp
- Kết hợp 2 phương pháp: “đạo theo diễn” và “diễn theo đạo”. Đạo
diễn nêu tình huống, khung tập xử lý tình huống; căn cứ diễn biến quá trình
tập, đạo diễn gối tình huống phụ để người tập xử lý;
- Tổ chức luyện tập tổng hợp, diễn tập khi công tác chuẩn bị diễn tập
của phường đã hoàn tất. Đánh giá kết quả diễn tập đạt được trên cơ sở công
tác chuẩn bị và thực hành diễn tập của phường.
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V. THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Đại biểu thăm quan, khách mời
1.1. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: 10 đồng chí (Đại biểu 08 đ/c, lái xe 02 đ/c)
- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh;
- Thủ trưởng Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật;
- Các ban: Tác huấn, Dân quân/Phòng Tham mưu, Tuyên huấn/Phòng
Chính trị.
1.2. Thành phố Vĩnh Yên (Dự kiến 58 người)
- Lãnh đạo Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố: 07 đồng chí;
- Đại biểu Quân sự, Công an và các phòng, ban ngành thành phố: Dự
kiến 18 đồng chí;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Trưởng Công an
các phường, phường: 32 đồng chí.
- Phóng viên Trung tâm Văn hóa TT&TT thành phố: 02 người.
2. Lực lượng tham gia diễn tập
2.1. Lực lượng của thành phố (Dự kiến 30 người)
- Đạo diễn thành phố: 15 người;
- Trung tâm y tế: 05 người;
- Công an thành phố: 10 người;
2.2. Lực lượng của phường (Dự kiến 111 người)
- Lực lượng Ban CHQS phường: 02 người, Công an phường: 05 người;
các ban, ngành, đoàn thể phường: 15 người.
- Trạm y tế phường: 05 người;
- Trung đội Dân quân cơ động của phường: 28 người;
- Quần chúng nhân dân: 50 người;
- Phục vụ bảo đảm xếp eteket chức danh người tập các hội nghị, sơ đồ,
âm thanh, nước uống: 06 người.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo diễn tập, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập, Đạo diễn
khung tập
- Là cơ quan tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố trong công tác
diễn tập, là trung tâm chỉ đạo, điều hành cuộc diễn tập. Xây dựng các văn kiện
chỉ đạo diễn tập, điều chỉnh, bổ sung ý định, kế hoạch diễn tập;
- Quyết định huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức hiệp đồng với
các đơn vị tham gia diễn tập;
- Xây dựng kế hoạch, bảo đảm nắm diễn biến tình hình, lực lượng, phương
tiện, vật chất, thông tin liên lạc, kỹ thuật, hậu cần, tài chính cho diễn tập;
- Tổ chức đánh giá cuộc diễn tập, tổng hợp báo cáo Thường trực Thành
ủy, UBND thành phố theo đúng kết quả đạt được;
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- Giao nhiệm vụ và phổ biến nội dung cho khung tập;
- Tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng;
- Có phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho diễn tập;
- Huy động đủ lực lượng phương tiện tham gia diễn tập;
- Tổ chức luyện tập tổng hợp (diễn tập thử), chính thức đạt giỏi, xuất sắc.
2. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
- Trực tiếp xây dựng hoàn chỉnh văn kiện chỉ đạo diễn tập; chuẩn bị các
nội dung đáp án, tình huống;
- Hướng dẫn bồi dưỡng khung tập làm tốt công tác chuẩn bị, thuyết
minh dẫn dắt, chỉ đạo diễn tập vận hành cơ chế và thực binh nội dung quân sự;
- Phối hợp Trung tâm Văn hóa TT&TT thành phố tổ chức tuyên truyền
đưa tin cuộc diễn tập;
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố làm tốt công tác thi đua
khen thưởng trong diễn tập;
- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự toán kinh phí phần
bảo đảm cho Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo, tổ trung tâm, đưa tin tuyên
truyền trình xin ý kiến UBND thành phố phê duyệt;
- Phối hợp với Công an thành phố, Phòng Kinh tế thành phố và các cơ
quan, đơn vị có liên quan xây dựng nội dung ý định diễn tập và các hoạt động
bảo đảm an toàn tuyệt đối trong diễn tập;
- Trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường Khai Quang làm tốt
mọi công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập theo đúng ý định của Ban Chỉ đạo.
3. Công an thành phố
- Chỉ đạo Công an phường Khai Quang tổ chức chuẩn bị nội dung, lực
lượng theo đúng ý định diễn tập của Ban Chỉ đạo;
- Bảo đảm an ninh, bảo đảm an toàn giao thông cho cuộc diễn tập;
- Lập dự toán kinh phí bồi dưỡng cho lực lượng Công an thành phố,
xăng dầu phục vụ diễn tập trình UBND thành phố phê duyệt.
4. Phòng Kinh tế thành phố
- Phối hợp với Ban CHQS thành phố xây dựng kế hoạch diễn tập;
- Chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng khung tập diễn tập vận hành cơ chế và
thực binh tổ chức tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sau mưa lớn, ngập úng.
5. Phòng Nội vụ thành phố
Phối hợp với Ban CHQS thành phố tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi đua
khen thưởng thành phố Quyết định khen thưởng đối với cá nhân, tập thể đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình diễn tập.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
Thẩm định dự toán ngân sách bảo đảm cho diễn tập, trình UBND thành
phố phê duyệt.
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7. Trung tâm Văn hóa TT&TT thành phố
- Phối hợp với Ban CHQS thành phố, Công an thành phố xây dựng kịch
bản, chương trình diễn tập; quay phim tư liệu thuyết minh trong diễn tập;
- Tuyên truyền, đưa tin bài về nội dung diễn tập.
8. Đối với các phòng, ban, đơn vị còn lại của thành phố
- Làm tốt công tác tham mưu để Ban Chỉ đạo điều hành cuộc diễn tập đạt
kết quả tốt;
- Trực tiếp chuẩn bị nội dung tham gia chỉ đạo, đạo diễn các vai diễn
trong diễn tập đạt chất lượng, hiệu quả;
- Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người nắm được ý nghĩa cuộc
diễn tập.
9. Cấp ủy, chính quyền phường Khai Quang
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị đầy
đủ văn kiện chỉ đạo diễn tập; Nghị quyết lãnh đạo diễn tập, Chỉ thị của Chủ
tịch; kế hoạch của UBND phường thực hiện nhiệm vụ diễn tập; Quyết định
thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ
đạo diễn tập phường, khung tập;
- Tổ chức quán triệt cho các ban, ngành, đoàn thể, khung tập xây dựng
các nội dung cho từng vai diễn, phân công và tổ chức diễn tập, chuẩn bị hội
trường khai mạc, diễn tập vận hành cơ chế, địa điểm cho diễn tập thực binh và
bế mạc. Chuẩn bị trang thiết bị, bàn ghế, ma két, âm ly, loa đài...cho luyện tập,
diễn tập thử và diễn tập thật;
- Phối hợp cùng với Ban CHQS thành phố và phòng Kinh tế chuẩn bị
khu vực diễn tập thực binh chặt chẽ;
- Lập dự toán kinh phí đề nghị UBND thành phố hỗ trợ, bảo đảm cho
cuộc diễn tập đạt kết quả tốt.
VII. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHÍNH
1. Quy định tên gọi, trang phục, đeo biển trong diễn tập ƯPBLTKCN phường Khai Quang năm 2022
- Tên gọi: Cuộc diễn tập ƯPBL-TKCN phường Khai Quang mang tên
gọi “BLKQ-22”, bên ngoài đóng khung, bố trí phía trên, bên phải tên văn kiện;
- Trang phục: Lực lượng QS, CA sử dụng quân phục thường dùng mùa
hè theo quy định; các lực lượng còn lại sử dụng trang phục theo thống nhất
của Ban Chỉ đạo;
- Đeo biển: Ban Chỉ đạo, Cơ quan Ban Chỉ đạo thành phố, đại biểu,
người tập đeo biển hiệu do phường Khai Quang chuẩn bị cấp trước khi diễn
tập (Ban chỉ đạo: Nền màu đỏ, chữ và viền màu vàng; Đạo diễn: Nền màu
vàng, chữ và viền màu đỏ; Khung tập: Nền màu xanh, chữ và viền màu trắng;
Đại biểu: Nền màu trắng, chữ và viền màu xanh; Phục vụ: nền màu tím, chữ
và viền màu trắng).
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2. Quy định sử dụng bản đồ, sơ đồ
Văn kiện diễn tập thống nhất sử dụng sơ đồ phóng từ bản đồ địa hình
quân sự, tỷ lệ 1/6000; quy cách trình bày văn kiện theo quy định “Điều lệ
tham mưu tác chiến QĐNDVN” và “Quy định mẫu văn kiện diễn tập, hội thao
và ký hiệu công tác cứu hộ, cứu nạn”.
3. Bảo đảm thông tin, trang âm, khánh tiết
Ban CHQS phường Khai Quang tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền
phường bảo đảm theo hướng dẫn của cơ quan Ban Chỉ đạo (cơ quan Chính
trị/Ban CHQS thành phố).
4. Bảo đảm vật chất hậu cần, kỹ thuật, tài chính
- Bảo đảm kinh phí
+ Uỷ ban nhân dân phường Khai Quang bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm
vụ diễn tập của phường;
+ Căn cứ kế hoạch diễn tập, UBND phường chỉ đạo lập dự toán đề nghị
Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành
phố phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho nhiệm vụ diễn tập;
- Nội dung, vật chất, phương tiện phục vụ diễn tập: Cấp ủy, chính
quyền phường Khai Quang chuẩn bị theo hướng dẫn của Cơ quan Ban Chỉ đạo.
6. Bảo đảm địa điểm diễn tập
Khu vực diễn tập vận hành cơ chế, khu vực diễn tập thực binh do
phường Khai Quang đảm nhiệm, triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Cơ
quan Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố.
7. Bảo đảm an ninh, an toàn luyện tập, diễn tập
Công an thành phố chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trong luyện tập, diễn tập.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố thiên tai và ngập
úng cục bộ phường Khai Quang năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên
quan triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Bộ CHQS tỉnh (b/c);
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban CHQS, Công an thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường
Khai Quang;
- Lưu: VT, QS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Đào Văn Quyết

