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KẾ HOẠCH
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 5 năm giai đoạn 2021-2026
trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
Phần 1
CĂN CỨ THỰC HIỆN
I. Căn cứ pháp lý
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính
quyền địa phương;
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;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/7/2018;
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;
Căn cứ Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10
năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống
thiên tai;
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
Thực hiện Khoản 3, Điều 15, Luật phòng, chống thiên tai số
33/2013/QH 13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội và Mục 2, Điều 11, Thông tư số
02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương.
II. Căn cứ thực tiễn
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu tác động, thiên tai được dự báo
sẽ xảy ra ngày càng nhiều hơn về loại hình, tần suất xuất hiện, phức tạp hơn về diễn
biến và nghiêm trọng hơn về hậu quả. Sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu, các
hiện tượng ElNino, LaNina và sự gia tăng các cơn bão nhiệt đới, hạn hán, lốc, xoáy,
mưa đá, giông tố,... trong tương lai được dự báo có xu thế khốc liệt hơn. Thực tế cho
thấy, trong những năm vừa qua, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên có những loại hình
thiên tai xảy ra như: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường, ngập úng
một số diện tích nông nghiệp, hiện tượng lốc xoáy,...do vậy, 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 xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
5 năm giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên như sau:
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Phần 2
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Nâng cao năng lực, chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại
về người, tài sản do thiên tai gây ra.
- Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác quản lý rủi ro thiên
tai, nhất là ứng phó kịp thời với những loại hình thiên tai nguy hiểm như: Bão,
áp thấp nhiệt đới, lũ, sạt lở đất, dông, sét,…đồng thời nâng cao năng lực của các
cấp các ngành trong công tác phòng ngừa và ứng phó với thiên tai.
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.
- Thường xuyên 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).
- 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 phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (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.
- 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.
Phần 3
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ TỰ NHIÊN, DÂN SINH, KINH TẾ - XÃ HỘI,
TÌNH HÌNH THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

I. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
1. Vị trí địa lý
Thành phố Vĩnh Yên có diện tích đất tự nhiên là 5.039 ha với 09 đơn vị
hành chính cấp xã, trong đó có 07 phường (Tích Sơn, Liên Bảo, Hội Hợp, Đống
Đa, Ngô Quyền, Đồng Tâm và Khai Quang) và 02 xã (Định Trung và Thanh
Trù). Thành phố nằm trong tọa độ địa lý từ 105o32’54” đến 105o38’19” Kinh độ
Đông và từ 21o15’19” đến 21o20’19” Vĩ độ Bắc, có các vị trí tiếp giáp với các
huyện của tỉnh như sau:
- Phía Bắc và phía Tây giáp huyện Tam Dương.
- Phía Đông giáp huyện Bình Xuyên.
- Phía Nam giáp các huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên.
2. Địa hình: Thành phố Vĩnh Yên có địa hình vùng đồi thấp, thoải, độ
cao từ 9m đến 30m so với mặt nước biển. Khu vực có địa hình thấp nhất là Hồ
Đầm Vạc. Địa hình có độ dốc từ Đông Bắc xuống Tây Nam và được chia thành
2 vùng:
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- Vùng đồi thấp: Tập trung ở phía Bắc thành phố gồm xã Định Trung
và phường Khai Quang, độ cao trung bình 26m so với mặt nước biển, với
nhiều quả đồi không liên tục xen kẽ ruộng và các khe lạch, thấp dần xuống
phía Tây Nam.
- Khu vực đồng bằng và đầm lầy: Thuộc phía Tây và Tây Nam thành phố
gồm có xã Thanh Trù, phường Đồng Tâm và phường Hội Hợp. Đây là khu vực
có địa hình bằng phẳng, độ cao trung bình 7m - 8m xen kẽ là các ao, hồ, đầm có
mặt nước lớn.
3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn: Vĩnh Yên là vùng chuyển tiếp giữa đồng
bằng và miền núi, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, khí hậu được chia làm 4
mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân và thu là hai mùa chuyển tiếp, khí hậu ôn
hoà, mùa hạ nóng và mùa đông lạnh đồng thời bị chi phối bởi dãy núi Tam Đảo
nên thường phải chịu tác động xấu bởi các cơn bão, gây ra mưa to, lốc lớn.
- Nhiệt độ: nhiệt độ trung bình hàng năm từ 23,5 - 250C, nhiệt độ cao nhất
là 38,50C, thấp nhất là 80C.
- Lượng mưa: lượng mưa trung bình năm đạt 1.500 - 1.700mm. Lượng
mưa phân bố không đều trong năm, tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10,
chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô (từ tháng 11 năm nay đến tháng 4
năm sau) chỉ chiếm 20% tổng lượng mưa trong năm.
- Độ ẩm không khí: Trung bình các tháng dao động từ 76÷86%, độ ẩm
trung bình năm đạt 81%. Tổng số giờ nắng bình quân trong năm đạt 1.100 giờ.
4. Đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội
a. Đặc điểm dân sinh: Theo số liệu thống kê năm 2020, dân số trung bình
toàn thành phố có 121.205 người, trong đó dân số nam khoảng 59.956 người,
chiếm 49,47%, dân số nữ khoảng 61.249 người, chiếm 50,53% mật độ dân số
bình quân là 2.405 người/km2.
- Dân số phân bố dân cư theo khu vực: Khu vực thành thị chiếm 82,71%,
dân số nông thôn chiếm 17,29%.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của thành phố năm 2020 đạt 1,0%.
b. Đặc điểm về phát triển Kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020: Tốc độ
tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm (GTSX theo giá SS2010) ước đạt
16,4%/năm, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra (mục tiêu tăng 16-17%/năm), trong đó:
Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,8%/năm; ngành công nghiệp và xây
dựng tăng 18,1%/năm; các ngành dịch vụ tăng 7,3%/năm.
- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công
nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; đến
năm 2020, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 84,7%, ngành dịch vụ
chiếm 14,8%, ngành nông nghiệp chiếm 0,5% (cơ cấu GTSX theo giá hiện hành)
- Tổng giá trị sản xuất năm 2020 (giá SS 2010) ước đạt 79.824,3 tỷ đồng.
- Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản: Ước đạt 287,2 tỷ đồng.
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Phần 4
TÌNH HÌNH THIÊN TAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN
ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Các loại hình thiên tai đã xảy ra
Trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, trong 5 năm qua (2016-2020) đều chịu
ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão, lốc xoáy và các đợt mưa lớn do áp thấp
nhiệt đới, gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường; nước tràn vào nhà dân tại
một số điểm thấp, trũng trên địa bàn các xã, phường như: (Đống Đa, Tích Sơn,
Liên Bảo, Định Trung,..). Đặt biệt trong năm 2016, thành phố Vĩnh Yên bị ảnh
hưởng bởi 02 cơn bão đó là cơn bão số 1 (Mirinae), cơn bão số 3 (Thần sét), gây
thiệt hại nặng cụ thể: Toàn thành phố có 02 người bị thương; 01 nhà bị sập hoàn
toàn; 01 nhà hư hỏng nặng; 152,41 ha lúa, hoa màu mất trắng; 31,06 ha lúa, hoa
màu bị ảnh hưởng; Thủy sản mất trắng: 149,35 ha, thủy sản bị ảng hưởng: 149,35
ha; cây trồng bị đổ, gãy: 179 cây; 134 con gia súc, 3.547 gia cầm bị chết; nhiều
công trình thủy lợi, giao thông, hệ thống điện, thông tin liên lạc, cơ sở hạ tầng kỹ
thuật, trụ sở cơ quan bị hư hỏng...
2. Hiện trạng công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố
Vĩnh Yên
a. Hệ thống chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Các cấp, các ngành từ thành phố đến các xã, phường đã thành lập Ban
Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp; Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT
và TKCN hàng năm phù hợp với tình hình thực tế và theo các văn bản, hướng
dẫn và quy định của Pháp luật.
Chủ tịch UBND thành phố Quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ của
các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố; trong đó, Chủ tịch
UBND thành phố là Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, phụ trách chung,
trực tiếp chỉ huy công tác PCTT và TKCN trong thành phố. Phó Chủ tịch
UBND thành phố là Phó Trưởng ban thường trực giúp Trưởng ban giải quyết
các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách về PCTT và TKCN. Trưởng Công an thành
phố; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố là các Phó trưởng ban phụ
trách công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai, tổ chức tìm kiếm cứu nạn người, cứu hộ
công trình và các phương tiện gặp sự cố do thiên tai. Phòng Kinh tế là cơ quan
thường trực của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố. Trưởng Phòng Kinh tế
là Phó Trưởng ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai, tổ chức công tác
phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, các thành viên BCH
PCTT&TKCN là các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố thực hiện các
nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ do Trưởng ban phân công.
Hàng năm, UBND thành phố xây dựng kế hoạch, các phương án ứng phó
với các diễn biến, loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn nhằm chủ
động, sẵn sáng ứng phó và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, cụ thể:
- Phương án số 675/PA-BCHPCTT&TKCN ngày 17/6/2015 của Ban chỉ
huy PCTT&TKCN thành phố Vĩnh Yên về phòng ngừa, ứng phó với lốc xoáy,
bão mạnh, siêu bão gây ra ngập úng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.
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- Phương án số 1031/PA-BCHPCTT&TKCN ngày 13/8/2015 của Ban chỉ
huy PCTT&TKCN thành phố Vĩnh Yên về phòng, ngừa, ứng phó với dịch bệnh
xảy ra do thiên tai.
- Phương án số 1171/PA-PCTT&TKCN ngày 11/9/2015 của Ban chỉ huy
PCTT&TKCN thành phố Vĩnh Yên về chống rét, sương muối cho cây trồng, vật nuôi.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường xây dựng các phương án về phòng,
chống thiên tai phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai của địa phương để có
thể xử lý ngay mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra nhằm nhanh chóng khắc
phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.
b. Lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ
phòng chống thiên tai
Lực lượng nòng cốt về phòng, chống thiên tai cấp xã là lực lượng xung
kích PCTT cấp xã được củng cố, kiện toàn theo Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT
ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai. Thành
phần của Đội bao gồm Dân quân tự vệ, Công an xã, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu
chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Công chức địa chính - xây dựng,
Công chức Văn phòng - thống kê, Công chức văn hóa - xã hội, Y tế cấp xã và
cán bộ cấp thôn, tổ dân phố.
Các đơn vị lực lượng vũ trang của thành phố: Quân đội, Công an là lực
lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai; chủ lực trong công tác
phòng chống, ứng phó, sơ tán, giúp dân chằng chống nhà cửa, cứu hộ, cứu nạn,
thông tin và khắc phục bước đầu sau thiên tai trên địa bàn thành phố, góp phần
giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Các đơn vị tập trung lực lượng, phương
tiện sẵn sàng khi có lệnh, chủ động ứng cứu trên từng địa bàn, nhất là các khu
vực xung yếu, địa bàn trọng điểm khi bão, mưa lớn, ngập úng.
Phương tiện, vật tư, trang thiết bị nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng,
chống thiên tai trên địa bàn thành phố luôn được đảm bảo phục vụ khi cần thiết.
Công tác hiệp đồng xử lý khắc phục thiên tia được Ban Chỉ huy các cấp có kế
hoạch rõ ràng, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (đảm bảo theo
phương châm “4 tại chỗ”) để hỗ trợ ứng phó kịp thời.
c. Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai: Thường xuyên
thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh từ thành phố
đến xã, phường, các thôn, TDP để người dân nâng cao nhận thức cộng đồng và
quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; thường xuyên cập nhật tin tức, diễn
biến về thời tiết, thiên tai đầy đủ, chính xác, kịp thời để tham mưu UBND, Ban
chỉ huy PCTT&TKCN thành phố thông báo tới các xã, phường, các đơn vị và
người dân trên địa bàn biết để phòng tránh.
d. Năng lực và nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống thiên tai
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố được thành lập theo quy định
của Luật Phòng chống thiên tai, Nghị định 160/2018/NĐ-CP và được kiện toàn
hằng năm, tham mưu UBND thành phố quản lý hoạt động phòng, chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn, chỉ huy, điều hành trên phạm vi toàn thành phố. UBND
các xã, phường thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN và được kiện toàn hằng
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năm để chỉ huy, điều hành công tác PCTT và TKCN trên địa bàn. Các phòng,
ban, ngành, đoàn thể tổ chức thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, triển khai
công tác PCTT và TKCN ở cơ quan, đơn vị.
Cán bộ, người dân có các hoạt động tích cực trong công tác phòng chống
thiên tai. Các phương án ứng phó thiên tai, kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp
xã được chú trọng rà soát, cập nhật. Công tác chuẩn bị phòng tránh thiên tai theo
phương châm “4 tại chỗ” được triển khai thực hiện tại các cấp, các ngành.
Người dân dự trữ trước lương thực, nhu yếu phẩm đủ dùng hàng ngày khi có dự
báo về tình hình thiên tai, mưa, bão. Chủ động kiểm tra, khắc phục kịp thời các
công trình xuống cấp (theo từng cấp bão) để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể
xảy ra do thiên tai.
e. Nguồn lực tài chính để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai
trên địa bàn thành phố
UBND thành phố hàng năm đều bố trí nguồn kinh phí để mua sắm vật tư,
phương tiện phục vụ cho các hoạt động ứng phó trong thiên tai trên địa bàn.
Ủy Mặt trận Tổ quốc Việt nam thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố và
các tổ chức liên quan tiến hành huy động các nguồn lực cho công tác phòng,
chống giảm nhẹ thiên tai; góp phần ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản
xuất và tái thiết sau thiên tai.
Phần 5
NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI,
TÌNH HÌNH THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
I. TỔ CHỨC PHÒNG NGỪA
1. Giải pháp phi công trình

- Hàng năm tổ chức rà soát và ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ
huy Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp từ thành phố đến các xã, phường,
các đơn vị và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm huy động tối
đa nguồn lực của các cơ quan, tổ chức tham gia công tác phòng, chống giảm nhẹ
thiệt hại do thiên tai.
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng,
chống thiên tai trên địa bàn thành phố.
- Thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi
phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố.
- Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai cấp
thành phố, cấp xã bằng các lớp đào tạo, tập huấn hàng năm.
- Rà soát, xây dựng lực lượng xung kích PCTT cấp xã với lực lượng dân
quân tự vệ làm nòng cốt theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.
- Đầu tư trang thiết bị cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và
TKCN các cấp thực hiện nhiệm vụ với diễn biến ngày càng phức tạp của thiên
tai: Văn phòng làm việc, trang thiết bị họp trực tuyến, trang thiết bị Văn phòng.
- Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp thành
phố, cấp xã . Lập, rà soát và thực hiện các kế hoạch, quy hoạch, phương án
- Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp thành phố, cấp xã giai
đoạn 2021 - 2026 theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai.
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- Rà soát, cập nhật các phương án ứng phó thiên tai cấp thành phố theo
cấp độ rủi ro thiên tai: Cập nhật phương án ứng phó với bão, mưa lớn xảy ra;
xây dựng và cập nhật phương án ứng phó mưa lớn; hạn hán.
2. Giải pháp công trình
a) Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống các công trình tiêu úng,
thoát nước, chống sạt lở trên địa bàn thành phố đảm bảo các công trình được
thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.
b) Cải tạo, xây dựng, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi
nội đồng phục vụ tưới, tiêu nội đồng.
c) Lồng ghép các Dự án về PCTT kết hợp phát triển kinh tế, xã hội:
d) Ngoài ra, hàng năm thực hiện thống kê các công trình bị thiệt hại hoặc
có nguy cơ bị thiệt hại do thiên tai, UBND thành phố bí trí, cân đối nguồn kinh
phí để đầu tư khắc phục thiệt hại, hoặc đề nghị cấp trên hỗ trợ khi vượt khả năng
của địa phương.
II. KẾ HOẠCH, BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG, ỨNG PHÓ THIÊN TAI
VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2021 TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
I. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ

1. Kế hoạch ứng phó bão, Áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lốc xoáy, ngập
úng, sạt lở đất do thiên tai gây ra
1.1. Mục tiêu
Giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và
nhân dân;
Đảm bảo cho các công trình được an toàn; bảo vệ vững chắc các cơ quan,
đơn vị, Trung tâm của thành phố; an toàn cho sản xuất nông nghiệp, công
nghiệp; đảm bảo các công trình hạ tầng (kinh tế-xã hội, giao thông, thủy lợi,
thông tin, an ninh, quốc phòng, bệnh viện, trường học,…) khỏi thảm họa thiên
tai; thông tin liên lạc được thông suốt trong mọi tình huống;
Huy động nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết theo
phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời với mọi thiên tai có thể xảy ra.
1.2. Kế hoạch ứng phó: Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, các cấp,
các ngành trong thành phố cần chuẩn bị và triển khai thực hiện các nội dung sau:
a. Các biện pháp ứng phó
- Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn;
tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ
bị tổn thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp theo phương châm “Cứu
người trước, cứu tài sản sau”;
- Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công sở, bệnh
viện, trường học, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng;
- Chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất;
- Kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai,
công trình trọng điểm về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng;
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- Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người,
phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, khu vực và tuyến đường bị ngập sâu, khu
vực có nguy cơ sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy và khu vực nguy hiểm khác;
- Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ
huy phòng, chống thiên tai;
- Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ
trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực
bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán;
- Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và
nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai;
- Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp
về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng
phó với thiên tai.
b. Nhiệm vụ của các cấp, các ngành
- UBND thành phố, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố: Ban hành các
văn bản chỉ đạo yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương sẵn sàng chủ động
ứng phó với mọi tình huống của thiên tai; đôn đốc các thành viên trong Ban Chỉ
huy PCTT & TKCN thành phố xuống các địa bàn thực hiện theo nhiệm vụ đã
được phân công; kiểm tra công tác triển khai ứng phó của các địa phương, các
đơn vị sẵn sàng ứng phó với từng loại hình thiên tai. Điều phối mọi hoạt động về
công tác PCTT & TKCN giữa các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể trong
thành phố nhằm ứng phó kịp thời với thiên tai.
- Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN thành phố: Cập nhật
và khai thác các nguồn thông tin về tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai để tổng
hợp, phân tích, đánh giá và đưa ra các quyết định đề xuất ứng phó sát tình hình
thực tế; thông báo kịp thời về tình hình thời tiết, tình hình khí tượng thủy văn tới
các cấp, ngành và nhân dân để chủ động ứng phó, phòng tránh với mọi diễn biến
bất thường của thời tiết; tổ chức trực ban 24/24 giờ theo dõi chặt chẽ mọi diễn
biến về tình hình thời tiết khí hậu, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt
hại do thiên tai gây ra của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa
bàn thành phố.
- UBND xã, phường: Sẵn sàng thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo,
thông báo của cấp trên; theo dõi, tổng hợp diễn biến; khẩn trương triển khai thực
hiện các phương án ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, ngập úng, sạt
lở đất do mưa lũ theo phương án đã được phê duyệt đảm bảo phương châm "4
tại chỗ"; thông báo cho nhân dân chủ động đối phó với mọi tình huống; tập hợp
lực lượng xung kích, chuẩn bị vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng phó; tập trung
chỉ đạo thu hoạch mùa màng, khôi phục, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống
nhân dân sau thiên tai.
- Các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành phố: Chủ động sẵn sàng,
triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai theo kế hoạch, các phương án của
thành phố đã được phê duyệt.
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c) Triển khai ứng phó
Để công tác ứng phó có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại thì việc triển
khai ứng phó phải được tuân thủ nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, như sau:
* Về nhân lực:
- Đối với nhân dân: Chủ động sẵn sàng sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm khi
có dự báo bão, ATNĐ, mưa lớn, lốc xoáy, ngập úng.
- Đối với cấp xã: Tùy tình hình thực tế, huy động nhân lực là lực lượng
xung kích cấp xã, các lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn xã hoặc đề
nghị huy động lực lượng dân quân tự vệ tại các xã liền kề.
- Đối với cấp thành phố: Theo đề nghị của cấp xã, khẩn trương huy động
nhân lực của các đơn vị quân đội, công an, doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn
và lực lượng xung kích của các xã lân cận khi có yêu cầu chi viện của cấp xã;
đồng thời đề xuất cấp tỉnh chi viện khi vượt khả năng của cấp thành phố.
- Đối với Ban chỉ huy quân sự, Công an thành phố: Tùy theo tình hình
thực tế sẵn sàng huy động nhân lực của đơn vị và nhân lực của các đơn vị đóng
quân trên địa bàn theo chỉ tiêu hiệp đồng tác chiến đã được ký kết hàng năm.
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố: Chủ động
phối hợp với chính quyền địa phương bố trí, huy động nhân lực của cơ quan,
đơn vị sẵn sàng tham gia ứng phó khi có yêu cầu trưng tập, phối hợp.
- Đối với lực lượng tình nguyện tham gia sơ tán, cứu hộ, cứu nạn của các
tổ chức, đoàn thể xã hội: Tham gia ứng phó theo yêu cầu và chỉ đạo thống nhất
của cấp có thẩm quyền.
* Về vật tư, phương tiện:
- UBND cấp xã: Có trách nhiệm huy động các chủng loại vật tư, phương
tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn được giao trong kế hoạch hàng năm khi
xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lốc xoáy, ngập úng do mưa bão và đề
xuất xin chi viện của thành phố khi vượt quá khả năng của địa phương.
- UBND thành phố: Có trách nhiệm khẩn trương huy động vật tư, phương
tiện được giao hàng năm theo kế hoạch, đề xuất báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo
của UBND tỉnh chi viện khi vượt quá khả năng cứu trợ trên địa bàn thành phố.
- Ban chỉ huy Quân sự, Công an thành phố: Sẵn sàng huy động vật tư,
trang thiết bị, phương tiện hiện có của đơn vị và theo hiệp đồng tác chiến về huy
động lực lượng để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố: Sẵn
sàng chuẩn bị và huy động vật tư, trang thiết bị cần thiết của đơn vị khi được
trưng tập để sẵn sàng tham gia ứng phó khi xảy ra các loại hình thiên tai.
* Về hậu cần:
Công tác hậu cần phải được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo để đảm bảo đáp ứng
đủ yêu cầu của các đơn vị, các địa phương tham gia công tác cứu hộ vùng xảy ra
mưa, bão. Lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu
khác phải đảm bảo tối thiểu dùng đủ trong 10 ngày.
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2. Kế hoạch ứng phó với hạn hán
2.1. Mục tiêu: Cung cấp đủ nguồn nước tưới cho toàn bộ diện tích sản
xuất nông nghiệp, đồng thời cung cấp đủ nguồn nước phục vụ dân sinh, phát
triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn thành phố.
a. Các biện pháp ứng phó
- Quản lý chặt chẽ nguồn nước, áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm, ưu
tiên đảm bảo cấp đủ nước sinh hoạt cho người và gia súc; sử dụng nước tiết
kiệm, chống thất thoát nước;
- Xây dựng quy trình điều tiết nước tại các hồ, đầm lớn đảm bảo chống
ngập úng và tích đủ nguồn nước để phục vụ sản xuất trong mùa khô hạn;
- Khai thác hiệu quả nguồn nước từ Đầm Vạc, các hồ, đầm trên địa bàn;
có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng các loại cây trồng có nhu
cầu dùng nước ít;
- Nạo vét, khơi thông các dòng chảy đảm bảo cho các dòng chảy được
thông thoáng;
- Đối với những địa phương khó khăn về nguồn nước tưới, cần lắp đặt
thêm hệ thống máy bơm dã chiến để phục vụ sản xuất;
- Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo và
tình hình diễn biến của hạn hán;
- Áp dụng các tiến bộ khoa học mới về công nghệ tưới tiết kiệm, quản lý
nguồn nước, tự động hóa trong công tác điều phối nguồn nước để nâng cao hiệu
quả sử dụng nước tiết kiệm.
3. Kế hoạch ứng phó với rét đậm, rét hại, sương muối
3.1. Mục tiêu
- Đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho toàn thể nhân dân trên địa bàn
thành phố;
- Đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia
cầm, vật nuôi trên địa bàn thành phố;
- Hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại và sương muối
đối với các diện tích gieo cấy lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản.
3.2. Các biện pháp ứng phó
- Cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố: Chủ động
cập nhật các bản tin cảnh báo sớm và ban hành thông báo, các văn bản về chỉ
đạo ứng phó với thiên tai rét đậm, rét hại, sương muối tới các cấp, các ngành,
người dân để chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời.
- Các cấp, ngành, các địa phương:
+ Triển khai biện pháp chống rét cho người, đặc biệt cho đối tượng dễ bị
tổn thương;
+ Triển khai chống đói, rét và bảo đảm nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi;
+ Triển khai biện pháp bảo vệ cây trồng phù hợp.
4. Các loại hình thiên tai khác
Tùy theo từng loại hình, mức độ và thời điểm xảy ra thiên tai cụ thể, Ban
chỉ huy PCTT & TKCN thành phố chủ động chỉ đạo, phối hợp cùng Ban chỉ huy
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PCTT & TKCN các cấp, ngành triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với điều
kiện thực tế và từng tình huống cụ thể.
III. TỔ CHỨC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU THIÊN TAI

1. Triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ lương thực, thực
phẩm, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm thiết yếu khác
- Ban chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Công an thành phố, UBND
các xã, phường huy động lực lượng, phương tiện để thực hiện cứu hộ, cứu nạn,
xử lý các tình huống sau thiên tai.
- Sau thiên tai các địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ
trợ đối với các gia đình có người chết, người bị thương; phân phát hàng cứu trợ,
nhu yếu phẩm, hàng hóa cho nhân dân bị thiệt hại, không để người dân bị đói, bị
rét đặc biệt quan tâm đến các đối tượng dễ bị tổn thương.
- Trung tâm Y tế: Triển khai khám chữa bệnh cho nhân dân bị ảnh hưởng
thiên tai; cung cấp thuốc chữa bệnh, thuốc tiêu độc, khử trùng và hướng dẫn
nhân dân làm sạch nguồn nước, vệ sinh môi trường không để dịch bệnh bùng
phát xảy ra.
- Phòng Kinh tế: Đề xuất phân bổ giống cây trồng cho nông dân; kinh phí
tu sửa hệ thống kênh mương thủy lợi, hồ đập, trạm bơm tiêu úng. Triển khai
công tác phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi, bảo vệ đàn
gia súc, gia cầm, không để phát sinh dịch bệnh.
- Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD thành phố: Chỉ đạo
sửa chữa, tu bổ những đoạn đường bị sạt lở, các cầu, cống, ngầm, tràn bị hư
hỏng, đảm bảo giao thông cho người và phương tiện. Đối với đoạn đường nguy
hiểm, tổ chức cắm biển cảnh báo cho người và phương tiện biết để chủ động
phòng tránh.
- Điện lực Vĩnh Yên: Tổ chức khắc phục sự cố đường dây tải điện, trạm
biến thế ngay sau thiên tai; vận hành đảm bảo an toàn hệ thống điện phục vụ đời
sống và sản xuất cho nhân dân.
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp chính quyền địa
phương tổ chức phân phối lương thực, cứu trợ cho nhân dân.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành
phố, thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với UBND các xã,
phường tổ chức cứu trợ, phân phối hàng, tiền cho người dân bị thiệt hại, nhất là
các gia đình chính sách, đối tượng dễ bị tổn thương.
2. Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
Các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, phường thống kê, đánh giá thiệt
hại do thiên tai gây ra trên địa bàn theo Thông tư liên lịch số 43/2015/TTLTBNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT - Kế
hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra gửi
về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy
PCTT & TKCN thành phố) để tổng hợp, báo cáo; đề xuất các phương án hỗ trợ
thiệt hại để ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.
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- Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí, cân đối nguồn ngân sách dự phòng
và cá nguồn hợp pháp khác tham mưu UBND thành phố phân bổ kinh phí hỗ trợ
thiệt hại để khắc phục hậu quả sau thiên tai.
3. Lập kế hoạch khôi phục, nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai:
ngay sau thiên tai, các phòng, ban, đơn vị thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ
chức rà soát, đề xuất khắc phục ngay các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội (điện,
đường, trường, trạm,…) để duy trì các hoạt động trở lại bình thường; đối với các
thiệt hại lớn, xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa,
xây mới.
IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
Thực hiện theo Điều 9 Thông tư Liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNTBKHĐT ngày 23/11/2015 Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai
gây ra, cụ thể:
1. Báo cáo nhanh
a) Ban chỉ huy PCTT & TKCN xã, phường lập và gửi báo cáo nhanh lên UBND
xã, phường và Ban chỉ huy PCTT & TKCN thành phố trước 17 giờ hàng ngày.
b) Ban chỉ huy PCTT & TKCN thành phố lập và gửi báo cáo nhanh về
tình hình thiên tai và thiệt hại lên UBND thành phố và Ban chỉ huy PCTT &
TKCN tỉnh trước 18 giờ hàng ngày.
2. Báo cáo tổng hợp thiệt hại đợt thiên tai
UBND xã, phường lập báo cáo tổng hợp đợt thiên tai gửi UBND thành
phố. UBND thành phố kiểm tra, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp
chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi kết thúc thiên tai.
3. Báo cáo định kỳ công tác phòng, tránh thiên tai
Thời gian thực hiện báo cáo:
- Báo cáo sơ kết 6 tháng: Được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30
tháng 6 hàng năm. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 7 hàng năm.
- Báo cáo tổng kết năm: Được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31
tháng 12 hàng năm. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 31 tháng 01 năm sau.
VI. CÔNG TÁC GIÁM SÁT, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Các cấp, các ngành; UBND các xã, phường phân công cán bộ chuyên
trách giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch Phòng, chống thiên tai hàng
năm để làm căn cứ điều chỉnh Kế hoạch Phòng, chống thiên tai cấp thành phố.
Trên cơ sở thông tin thu thập được từ báo cáo đánh giá của các cấp, các
ngành và UBND các xã, phường; UBND thành phố, Ban chỉ huy PCTT &
TKCN thành phố sẽ rà soát nội dung, tiến độ của Kế hoạch Phòng, chống thiên
tai giai đoạn 2021 - 2026, tiến hành điều chỉnh, bổ sung hàng năm để phù hợp
với tình hình thực tế của thành phố.
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Phần 6
NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN
TAI 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2026 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
I. NHIỆM VỤ

1. Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố: Là cơ quan điều hành thống
nhất mọi hoạt động về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố; là
cơ quan thường trực điều phối công tác phòng, chống thiên tai của các cấp, các
ngành trong thành phố.
2. Phòng Kinh tế (là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT& TKCN
thành phố)
- 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 xây mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và nạo vét hệ thống kênh mương nội
đồng 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 đến hết
ngày 31/12 hàng năm; 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 thành phố và UBND tỉnh về các cơ chế hỗ trợ khi có thiên tai xảy ra theo
quy định.
3. 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 hàng năm 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.
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- 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.
4. 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 bộ 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.
5. 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.
- Chủ trì tham mưu UBND thành phố đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp hệ
thống các công trình tiêu úng trên địa bàn thành phố.
6. 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.
7. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn
kinh phí đảm bảo phục vụ công tác PCTT&TKCN trên địa bàn thành phố.
8. 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.
9. 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.
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10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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,
thiên 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.
16. Xí nghiệp Thuỷ lợi Vĩnh Yên
- Xây dựng kế hoạch chống úng, chống hạn cho nông nghiệp hàng năm
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.
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17. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố 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.
18. 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.
19. UBND các xã, phường
- Thực hiện tốt Kế hoạch PCTT&TKCN 5 năm giai đoạn 2021-2026 trên
địa bàn thành phố. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch PCTT&TKCN 5 năm
giai đoạn 2021-2026 của đơn vị, hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá công tác
PCTT&TKCN, triển khai nhiệm vụ. 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 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.
20. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn: Hằng năm
xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN của đơn vị mình, tổ chức kiện toàn Ban Chỉ
huy PCTT&TKCN của đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên
trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị, doanh nghiệp; chủ động các
phương án khắc phục hậu quả thiên tai, cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ công
tác PCTT&TKCN, vận dụng nguyên tắc “4 tại chỗ” để bố trí, dự trù lực lượng,
phương tiện, vật tư, kinh phí, đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện.
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II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 5 năm giai đoạn
2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên được triển khai kịp thời, hiệu quả,
sát với thực tiễn, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản
của Nhà nước và nhân dân; UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các
đơn vị đóng trên địa bàn thành phố quán triệt thực hiện tốt các nội dung, công
việc sau:
1. Căn cứ Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai
đoạn 2021 - 2026 của thành phố, UBND thành phố giao các ban, ngành; các
cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn;
UBND các xã, phường (cấp xã) khẩn trương tiến hành xây dựng, rà soát, bổ
sung kế hoạch phòng, chống thiên tai của đơn vị, địa phương mình sát với
tình hình thực tế của ngành, địa phương; lồng ghép vào kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội ở địa phương để tổ chức thực hiện Kế hoạch Phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2026 đạt hiệu quả và
gửi Kế hoạch về Ban chỉ huy PCTT & TKCN thành phố (qua phòng Kinh tế
- Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố để tổng hợp).
2. Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn trên cơ sở Kế hoạch
Phòng, chống thiên tai của thành phố chủ động xây dựng kế hoạch PCTT &
TKCN theo lĩnh vực quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình thiên tai; phối hợp
tích cực với các phòng, bàn, ngành của thành phố trong công tác phòng, chống
giảm nhẹ thiên tai.
3. Giao phòng Kinh tế là (cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT &
TKCN thành phố) tổ chức kiểm tra, đôn đốc các ban, ngành, đơn vị, Ủy ban
nhân dân cấp xã, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân liên
quan trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; hàng năm tổ
chức rà soát, cập nhật bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế và
thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cấp,
các ngành, đơn vị có ý kiến gửi về UBND, Ban chỉ huy PCTT & TKCN thành
phố (qua cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố) để tổng
hợp, đề xuất điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp.
Trên đây là Kế hoạch PCTT&TKCN 5 năm giai đoạn 2021-2026 trên địa
bàn thành phố Vĩnh Yên, yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn
thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.
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, doanh nghiệp trên địa bàn;
- UBND xã, phường;
- Lưu: VT, KT.

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

18

19

