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CHỈ THỊ 
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Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 

-----  

 Những tháng đầu năm 2019, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh ta có 

nắng nóng gay gắt kéo dài ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân 

dân, dự báo tình hình bão, lũ, hạn hán năm 2019 sẽ có nhiều diễn biến phức 

tạp. Để chủ động và có các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại 

có thể xảy ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính 

quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

 1. Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn thời gian qua, các cơ quan, đơn vị xây dựng, triển 

khai phương án, nhiệm vụ năm 2019 sát với tình hình thực tế, chú trọng các 

phương án ứng phó thiên tai xảy ra bất thường với cường độ mạnh ngoài dự 

báo. Xác định nhiệm vụ phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, 

quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn 

vị. Chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời, hiệu quả trước, trong và sau khi 

thiên tai, bão, lũ, hạn hán xảy ra. 

 2. Quán triệt, triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2019 theo phương châm chủ động “Bốn tại chỗ” (Chỉ huy tại 

chỗ; Lực lượng tại chỗ; Vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; Hậu cần tại 

chỗ) và phương châm “Ba sẵn sàng” (Chủ động phòng, tránh; đối phó kịp 

thời; khắc phục khẩn trương, hiệu quả). Đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu 

cần về lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, chăm sóc sức khỏe người dân, 

vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình bị nạn, 

chăm lo đời sống cho nhân dân vùng thiệt hại, nơi tạm cư, mới di dời. Đặc 

biệt là vùng thường xuyên bị chia cắt ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa khó 

khăn giao thông trong mùa mưa. Chủ động bố trí ngân sách địa phương, 

kinh phí của đơn vị, huy động và xã hội hóa các nguồn lực của các tổ chức, 

cá nhân tham gia hoạt động phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc 

phục hậu quả thiên tai. 
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 3. Quan tâm, chú trọng tổ chức thực hiện các biện pháp phòng tránh 

thiệt hại do thiên tai, nhất là về người. Rà soát đánh giá chỗ ở an toàn cho 

nhân dân vùng thiên tai, thực hiện cắm biển cảnh báo, mốc chỉ giới khu vực 

nguy hiểm, vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt, vùng không an toàn 

hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện; các điểm có nguy cơ sạt lở, địa bàn có 

nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ xảy ra. Xây dựng phương án, bố trí lực 

lượng giám sát, hướng dẫn an toàn cho người dân tại các vùng nguy hiểm; 

chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó, sơ tán, di dời nhân dân trong 

tình huống khẩn cấp, đồng thời đảm bảo an toàn, ổn định đời sống, sản xuất 

cho người dân cả nơi đi và nơi sơ tán đến. Đối với những khu dân cư nằm 

trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng cửa sông, ven biển, 

các địa phương phải xây dựng phương án và cụ thể hóa việc tổ chức phòng 

tránh, sơ tán người và tài sản đến vị trí an toàn (tên hộ gia đình, số điện thoại 

liên hệ, cán bộ địa phương được phân công theo dõi, chỉ đạo, vị trí nơi di 

dân đến...). Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến thiên tai để chủ động 

cảnh báo, thông tin kịp thời đến các xã, phường, thị trấn, thôn, bản để người 

dân biết, chủ động ứng phó.  

Nghiêm cấm, xử lý nghiêm việc xây dựng nhà ở, công trình, khai 

khoáng, san lấp, xâm lấn ngăn cản dòng chảy, các công trình tiêu, thoát lũ, 

khai thác tài nguyên trái phép làm tăng nguy cơ xảy ra thiên tai (lũ quét, sạt 

lở đất, ngập lụt). Chủ động kiểm tra hệ thống đê điều, nhất là các tuyến đê 

biển, đê cửa sông xung yếu để có các phương án ứng phó phù hợp. Tăng 

cường gia cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối các tuyến đê trọng yếu. Các chủ 

đập, hồ chứa nước tăng cường kiểm tra, đánh giá, phát hiện và xử lý kịp thời 

khi có sự cố; rà soát, cập nhật tình hình khí tượng thủy văn để xây dựng quy 

trình vận hành hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, tích đủ nước 

cho sản xuất và an toàn vùng hạ du; tăng cường kiểm tra các công trình thủy 

lợi trên địa bàn, các công trình tiêu, thoát lũ để chủ động vận hành, tránh 

ngập úng. 

 4. Các lực lượng chức năng, các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm 

soát tàu, thuyền thường xuyên hoạt động trên biển, tàu hoạt động du lịch, 

kịp thời thông tin tới các chủ phương tiện, tàu du lịch biết diễn biến thiên tai 

để có phương án di chuyển vào nơi tránh, trú hoặc thoát ra khỏi vùng nguy 

hiểm. Theo dõi chặt chẽ, tổ chức thường trực giữ thông tin liên lạc thường 

xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể 

xảy ra, sẵn sàng các biện pháp ứng cứu phù hợp. 
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5. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa 

cháy rừng tại các địa phương, khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy, nổ. Phân 

công lực lượng trực 24/24 giờ trong suốt thời gian nắng nóng, bố trí các 

điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra 

cháy, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, nhất là những khu vực có nguy 

cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng 

chức năng và người dân tham gia khống chế, dập tắt trong thời gian nhanh 

nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra cháy lớn. Xây dựng các 

phương án ứng phó và chủ động, sẵn sàng thực hiện sơ tán dân ra khỏi khu 

vực nguy hiểm khi xảy ra đám cháy, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản 

của nhân dân, nhà nước và doanh nghiệp. 

6. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và 

quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; phổ biến kiến thức, kỹ năng, các 

biện pháp, kinh nghiệm phòng tránh, ứng phó các dạng thiên tai đến mọi 

tầng lớp nhân dân. Dự báo và thông tin kịp thời các diễn biến của thiên tai, 

bão, lũ, hạn hán trên phương tiện thông tin đại chúng và tới các cơ quan, đơn 

vị, địa phương và nhân dân biết để chủ động ứng phó. Tuyên truyền, vận 

động nhân dân chú trọng, quan tâm theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, 

thủy văn khu vực, trên địa bàn qua các kênh thông tin đại chúng để đề cao 

cảnh giác, chủ động phương án phòng tránh, ứng phó với các dạng thiên tai. 

Chủ động sơ tán, trú tránh tạm thời, dừng các hoạt động sản xuất khi có dấu 

hiệu diễn biến thời tiết thủy văn cực đoan, nguy hiểm như mưa lớn, lũ lớn, 

giông lốc, sét. Nghiêm túc chấp hành những hướng dẫn của các tổ chức, đơn 

vị chức năng và chính quyền địa phương trong phòng tránh, ứng phó với 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

 7. Các lượng lượng Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh chủ động lực 

lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu 

hộ, cứu nạn và sơ tán dân khi có thiên tai xảy ra, hỗ trợ khi có yêu cầu.  

Chủ động kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, ứng phó 

kịp thời, đồng bộ với mọi tình huống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất 

thiệt hại về người và tài sản; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.  

Tổ chức huấn luyện cho lực lượng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương các 

phương án ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội 

quần chúng phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa 
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phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và 

người dân chủ động phòng, chống thiên tai, tích cực phối hợp với các lực 

lượng hỗ trợ ứng cứu khi thiên tai, bão, lũ xảy ra. 

9. Các đồng chí Trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy phân công thành viên thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp chặt 

chẽ với các ngành, địa phương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các địa phương, 

cơ sở. 

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Chỉ thị. Văn phòng Tỉnh ủy 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,      (báo cáo) 

- Văn phòng Trung ương Đảng, 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 

Lê Đình Sơn 
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