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CHỈ THỊ
Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo
an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Thanh Thủy năm 2021
Do tác động của biến đổi khí hậu, trong những năm qua, tình hình thời
tiết, thiên tai trên địa bàn huyện nói riêng, cả nước nói chung có những diễn biến
hết sức bất thường, cực đoan và trái quy luật. Trong năm 2020, mưa dông, lốc
sét, mưa đá xuất hiện diện rộng, cùng với đó là lũ lụt liên tiếp diễn ra, nhiều
công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng (nứt, thấm đập; sạt lở bờ, vở
sông; sạt lở taluy đường giao thông…). Mặc dù các cấp, các ngành, các địa
phương đã tích cực triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên
tai; tuy nhiên, trong quá trình phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai vẫn còn một
số tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai của một số
ngành và địa phương vẫn còn chậm, thiếu linh hoạt; việc triển khai huy động,
ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” còn bị động, nhất là trong việc xử lý giờ
đầu các sự cố; công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời (kể cả thông tin về thời
tiết, thiên tai đến cấp xã, thôn và người dân); trang thiết bị, phương tiện phục vụ
tìm kiếm cứu nạn còn hạn chế…; thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện
còn rất lớn (tổng thiệt hại năm 2020 ước tính trên 9 tỷ đồng).
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia,
trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2021 các cơn bão và áp thấp
nhiệt đới có xu hướng di chuyển mạnh hơn, phức tạp hơn; lượng mưa ở hầu hết
các khu vực được dự báo bằng hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Để chủ động
phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai,
đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
yêu cầu Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các phòng,
ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo thực
hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả: Chỉ thị số 22/CTTTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường
quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 1611/CT-BNN-TCTL ngày 22 tháng 3
năm 2021 về việc tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa
mưa, lũ năm 2021, số 1819/CT-BNN-PCTT ngày 30 tháng 3 năm 2021 về việc
tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão
năm 2021; các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện liên quan
đến công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công
trình thủy lợi trên địa bàn huyện.
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2. Rà soát, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ
huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức tổng kết công tác phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 trên
địa bàn, lĩnh vực quản lý. Yêu cầu hoàn thành trước 10 tháng 5 năm 2021.
3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện các nhiệm vụ về phòng
chống thiên tai theo quy định của pháp luật; chỉ đạo phương án sản xuất nông
nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, thời tiết của từng địa phương để giảm
thiểu thiệt hại; hướng dẫn các địa phương khôi phục sản xuất và các biện pháp
kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi sau khi xảy ra thiên tai. Đề xuất các giải
pháp áp dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác cảnh báo, ứng phó và quản
lý thiên tai;
- Chỉ đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn huyện duy trì nghiêm chế độ trực ban, chủ động theo dõi
thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình thiên tai trên địa bàn huyện;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn
thiện dự thảo, trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt Kế hoạch phòng,
chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025 và phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro
thiên tai cấp huyện; yêu cầu hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2021; nghiên
cứu, đề xuất các giải pháp phòng chống, ứng phó đối với các khu vực nguy hiểm,
thường xuyên xảy ra thiên tai.
- Chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Xí nghiệp Thủy nông Thanh Thủy, các chủ
đầu tư và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
+ Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình đê điều, thủy lợi và
các công trình xây dựng khác (công trình giao thông, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật,
viễn thông…) trước mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện những hư hỏng, các yếu tố
bất lợi có nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình; xây dựng, triển khai các
phương án ứng phó tương ứng với khu vực, công trình xung yếu, trọng điểm,
theo phương châm 4 tại chỗ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để
chuẩn bị ứng phó, xử lý sự cố công trình theo phương án, kế hoạch được duyệt.
Đồng thời, lập danh mục các công trình bị hư hỏng, xuống cấp; chủ động đề
xuất các biện pháp sửa chữa, khắc phục các công trình, hạng mục công trình có
nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa lũ; trường hợp không khắc phục sửa chữa
được thì phải có phương án đảm bảo an toàn;
+ Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý an toàn
đập, hồ chứa nước tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018
của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; chỉ đạo thực hiện tốt công
tác quản lý theo phân cấp quản lý công trình thủy lợi; tuyệt đối không tích nước
các hồ chứa bị sự cố, xuống cấp không đảm bảo an toàn cho công trình và vùng
hạ du;
+ Tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công công
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trình liên quan đến đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, đảm bảo xong trước
mùa lũ và có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có mưa lũ;
- Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo tổ chức tập huấn,
diễn tập công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện; nội dung tập huấn,
diễn tập phải đổi mới, khả thi, hiệu quả, sát với tình hình thực tế, tập trung vào
các loại hình thiên tai nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra trên địa bàn như: lũ
ống, lũ quét, sạt lở đất, giông, lốc…;
- Tham mưu, đề xuất cấp trang, thiết bị, vật tư phòng chống thiên tai cho
các địa phương; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công
tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực phục vụ phòng, chống thiên tai theo
phương châm “4 tại chỗ” trên địa bàn huyện;
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê
điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện, xử lý
hoặc kiến nghị xử lý (trường hợp vượt thẩm quyền) các trường hợp vi phạm theo
quy định; đặc biệt là các trường hợp vi phạm nghiêm trọng có nguy cơ mất an
toàn công trình đê điều, thủy lợi, gây cản trở thoát lũ…;
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của
pháp luật về đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai và các yêu cầu của Chỉ thị
này trên địa bàn huyện; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện trên địa bàn huyện,
báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện theo
quy định.
4. Ban Chỉ huy quân sự huyện
- Chỉ đạo rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống thiên
tai; xác định các khu vực trọng điểm, xung yếu dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai;
sẵn sàng phối hợp, hiệp đồng, hỗ trợ, chi viện cho các xã, thị trấn ngay khi có
yêu cầu;
- Chỉ đạo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để huy động khi
cần thiết; đồng thời, tiếp tục rà soát phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác
tìm kiếm cứu nạn, từng bước đầu tư, hiện đại hóa, tăng cường tập huấn nghiệp
vụ nâng cao năng lực cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhằm đáp ứng yêu cầu
trong mọi tình huống; hỗ trợ các địa phương trong công tác diễn tập phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống thiên tai
đối với lĩnh vực xây dựng thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành; yêu cầu rà
soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng và có biện pháp đảm bảo an toàn đối với các
công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng dân dụng, hệ thống cây xanh,
công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình và các công trình xây dựng khác
ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng... Rà soát hệ thống tiêu, thoát nước, có giải
pháp phòng chống úng ngập phù hợp;
- Triển khai thực hiện việc rà soát, cập nhật, bổ sung các giải pháp ứng
phó với thiên tai và biến đổi khí hậu vào quy hoạch đô thị, khu dân cư phù hợp
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với đặc điểm địa hình, khí hậu và điều kiện thực tế của địa phương; xác định
mức độ ảnh hưởng với các tần suất mưa lũ xảy ra ở từng khu vực trên địa bàn để
từng bước di dời dân cư đến khu vực an toàn theo quy hoạch.
- Có kế hoạch chủ động phòng chống thiên tai, đảm bảo giao thông thông
suốt, an toàn trên các tuyến đường quản lý; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương
tiện, lực lượng khắc phục khi có sự cố giao thông xảy ra. Tăng cường kiểm tra,
xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là
các bến bãi, đò ngang không bảo đảm an toàn.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch dự trữ và cung ứng các mặt hàng thiết yếu
cho công tác phòng chống thiên tai.
6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Lồng nghép nội dung về phòng chống
thiên tai, các kỹ năng nhận biết, phòng tránh trong nhà trường, nhất là cấp tiểu
học và trung học cơ sở. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học kiểm tra, rà soát,
xây dựng phương án bảo đảm an toàn trước thiên tai đối với hệ thống trường,
lớp học, hệ thống cây xanh và các công trình khác thuộc phạm vi quản lý của
ngành giáo dục.
7. Điện lực Thanh Thủy: Tăng cường kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý
các sự cố công trình điện lực; đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an
toàn; có phương án đảm bảo nguồn điện tại các khu vực bị ảnh hưởng của thiên
tai.
8. Phòng Văn hóa - Thông tin và Tuyên truyền, Đài Truyền thanh và
Truyền hình huyện: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, kiến thức,
kỹ năng về phòng chống thiên tai; truyền tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các bản
tin dự báo khí tượng, thủy văn, tình hình thời tiết, thiên tai để người dân biết,
chủ động phòng, tránh. Củng cố mạng lưới thông tin liên lạc từ huyện đến cơ sở,
sẵn sàng các phương án để đảm bảo thông tin 2 chiều thông suốt, kịp thời trong
mọi tình huống.
9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Rà soát, xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021 2025 và phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai của địa phương, đảm
bảo có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế và theo hướng dẫn của cấp trên.
Chủ động rà soát và có phương án di dời dân cư ra khỏi các khu vực thiên tai
nguy hiểm. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng huy động ứng phó thiên
tai theo phương châm “4 tại chỗˮ, nhất là đối với công tác hộ đê, bảo vệ an toàn
hồ đập. Chuẩn bị đầy đủ số lượng, chủng loại trang thiết bị, vật tư dự trữ, đồng
thời có kế hoạch huy động vật tư, phương tiện trong nhân dân khi có sự cố xảy
ra. Yêu cầu các công việc trên phải hoàn thành trước 10 tháng 5 năm 2021.
- Củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ
huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã. Chỉ đạo duy trì nghiêm
chế độ trực ban, chủ động theo dõi, thông tin, báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình
hình thời tiết, thiên tai, sự cố công trình trên địa bàn quản lý; đồng thời, tiếp
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nhận và truyền tải kịp thời đến người dân các thông tin về dự báo, cảnh báo thời
tiết, thiên tai, các biện pháp phòng tránh;
- Tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình đê điều,
thủy lợi và các công trình phòng chống thiên tai khác, xác định rõ các khu vực
trọng điểm xung yếu cần bảo vệ, đặc biệt cần lưu ý các khu vực có dân cư sinh
sống ven sông, suối, ngòi, hạ lưu các hồ chứa, các khu vực bờ vở sông có nguy
cơ bị sạt lở, lũ ống, lũ quét, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất….; trên cơ sở đó,
chỉ đạo lập phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu, đảm bảo an toàn tính
mạng và tài sản của nhân dân. Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực
khắc phục, xử lý ngay các công trình có nguy cơ mất an toàn, đẩy nhanh tiến độ
thực hiện công tác tu bổ đê, kè, cống, nạo vét, thanh thải dòng chảy kênh
mương, ngòi tiêu đảm bảo tiêu thoát lũ; đặc biệt là các công trình đê điều, thủy
lợi đã xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ năm 2020. Yêu cầu các công việc nêu trên
phải xong trước 20 tháng 5 năm 2021;
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp
luật về phòng chống thiên tai, đê điều, thủy lợi và các kỹ năng ứng phó với thiên
tai bằng nhiều hình thức đến cộng đồng dân cư. Căn cứ Kế hoạch tập huấn, diễn
tập của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, phân
công lực lượng tham dự tập huấn, diễn tập đảm bảo, hiệu quả;
- Tổ chức nghiêm túc việc thực hiện thu, nộp và sử dụng Quỹ phòng,
chống thiên tai đảm bảo kịp thời, hiệu quả theo các quy định hiện hành;
- Chỉ đạo xây dựng và củng cố các đội xung kích phòng chống thiên tai,
lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ đê điều, hồ đập trong mùa mưa lũ; đồng thời,
kiểm tra, đôn đốc các lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều, hồ đập trong
mùa mưa lũ; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể xã hội trong các hoạt
động chuẩn bị ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ, nâng
cao năng lực cho thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn cấp xã;
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn; thực hiện tốt công
tác quản lý bến, bãi theo quy hoạch được phê duyệt. Chỉ đạo thực hiện nghiêm
Chỉ thị số 24/CT-TTG ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; thường xuyên thanh tra,
kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm các hành vi vi phạm
pháp luật về đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện trên địa bàn.
10. Xí nghiệp Thủy nông Thanh Thủy và các tổ chức, cá nhân trực tiếp
quản lý, khai thác công trình thủy lợi
Bố trí lực lượng đảm bảo đủ năng lực chuyên môn để vận hành các công
trình thủy lợi, cống dưới đê được giao quản lý; tổ chức trực ban trong mùa mưa,
lũ; cử cán bộ thường trực tại công trình và phối hợp với chính quyền địa phương
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thường xuyên kiểm tra, theo dõi công trình ngay cả trong điều kiện bình thường
để phát hiện và xử lý ngay giờ đầu khi có sự cố xảy ra. Tổ chức nạo vét khơi
thông dòng chảy thoát lũ, các trục kênh tiêu, cửa vào các cống tiêu, nhằm chủ
động vận hành các trạm bơm, cống tiêu đảm bảo tiêu úng, chủ động tiêu rút
nước đệm khi dự báo có mưa lớn xảy ra.
11. Các phòng, ban, ngành liên quan, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa
bàn huyện và các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, đôn đốc việc
thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi
ngành, cơ quan, đơn vị mình; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, lực lượng
tham gia vào công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai khi
được huy động.
12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện
- Phát huy mạnh mẽ vai trò tập hợp lực lượng, đặc biệt là lực lượng xung
kích tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục cập nhật kiến thức, kỹ năng, năng lực,
tính chủ động cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về phòng ngừa,
ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;
- Xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu
quả thiên tai theo chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Huy động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ; phối hợp với các cơ
quan truyền thông giới thiệu, nhân rộng các mô hình tốt, việc làm hay, gương
điển hình trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Yêu cầu trưởng các phòng, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn, Giám đốc Điện lực Thanh Thủy, Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông Thanh
Thủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc chỉ đạo thực hiện các nội
dung trên./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban CH PCTT và TKCN tỉnh;
- Sở NN và PTNT;
- TTHU, TTHĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN huyện;
- Điện lực Thanh Thủy;
- Xí nghiệp Thủy nông Thanh Thủy;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, NN.
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