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KẾ HOẠCH
Phòng thủ dân sự của huyện Gia Lộc

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
1. Tình hình chung
Huyện Gia Lộc là huyện đồng bằng, phía Bắc tiếp giáp với thành phố Hải 

Dương; phía Đông tiếp giáp với huyện Tứ Kỳ; phía Nam tiếp giáp với Huyện 
Ninh Giang; phía Tây tiếp giáp với huyện Thanh Miện và huyện Bình Giang. 
Diện tích tự nhiên toàn huyện 99,706 km2, gồm có 01 thị trấn và 17 xã; có 93 thôn 
và 11 khu dân cư; trong đó đất nông nghiệp chiếm 66,3%, đất phi nông nghiệp 
chiếm 33,7%. Dân số toàn huyện là dân số trên 133.178 người, trong đó người 
trong độ tuổi lao động chiếm 63,7%. 

- Nông thôn: Ngành nghề sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, phụ thuộc rất nhiều 
vào điều kiện thời tiết, khí hậu, nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan diện rộng.

- Thị trấn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội của huyện là nơi 
dân cư sinh sống với mật độ cao, nhiều cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, khu công 
nghiệp của địa phương các công trình kiến trúc cao tầng xây dựng gần nhau. 
Trong sản xuất, tiêu dùng sử dụng nhiều nguyên, phụ liệu dễ cháy như (xăng, 
dầu, hoá chất, đồ nhựa, khí ga…), giao thông trong khu vực thị trấn vào các khu 
dân cư chật hẹp, nhiều nhà cao tầng. Nguy cơ thảm họa cháy nổ, sập đổ công 
trình, sự cố hóa chất độc... xảy ra tại các khu dân cư, các nhà máy, xí nghiệp, các 
khu công nghiệp gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

- Huyện Gia Lộc có địa hình bằng phẳng, nghiêng và thấp dần từ Tây Bắc 
xuống Đông Nam, theo hướng nghiêng của đồng bằng Bắc Bộ. Phần lớn diện 
tích là đất sa bồi của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, diện tích đồng 
bằng là chủ yếu diện tích tự nhiên. 

- Vị trí địa lý và địa hình tạo nên khí hậu của huyện Gia Lộc có đặc điểm 
đặc trưng của khu vực Đồng bằng Bắc Bộ là khí hậu nhiệt đới gió mùa và lượng 
mưa hàng năm tương đối lớn và biến động. Mùa hè nóng ẩm mưa nhiều, mùa 
đông thường lạnh và khô, cuối mùa đông có mưa phùn, độ ẩm không khí cao. 
Vào mùa mưa, một số vùng trũng của huyện thường bị ngập úng, lượng mưa 
phân bố không đều, mùa hè mưa tập trung 80-85% lượng mưa cả năm, mùa 
đông mưa ít chỉ chiếm 15-20% cả năm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

- Về giao thông đường bộ: có các tuyến Quốc lộ 37, 38B chạy qua địa bàn 
huyện; (đặc biệt có Quốc lộ 5B cao tốc Hà Nội-Hải Phòng), ngoài ra còn có các  
tuyến đường liên huyện 392, 393, 395 và nhiều tuyến đường liên xã đảm bảo 
cho ô tô đến tất cả các vùng trong mọi mùa.
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- Về sông ngòi: Hệ thống sông ngòi trong địa bàn huyện khá dày bao gồm 
hệ thống sông Đồng Tràng, sông Bắc Hưng Hải với tổng chiều dài hơn 
60,950km. 

- Về đê điều: Hệ thống công trình đê điều của huyện Gia Lộc khá lớn gồm 
2 tuyến đê với tổng chiều dài 60,950 km, trong đó đê thuộc hệ thống BHH là 
43,895 km; đê thuộc hệ thống sông Đồng Tràng dài 17,055 km.

- Dưới sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của Huyện ủy, Hội 
đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, công tác tuyên 
truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và phổ biến kiến thức cơ bản cho 
nhân dân về phòng thủ dân sự (PTDS) đã được tiến hành sâu rộng, đúng đối 
tượng; nhận thức của các cấp, các ngành trong PTDS đã được nâng lên rõ rệt. 
Hằng năm và trong các nhiệm kỳ, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã qua các 
cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
(PCTT&TKCN) của địa phương, với nhiều hình thức và qui mô khác nhau, nội 
dung PTDS được chú trọng lồng ghép đạt được hiệu quả thiết thực. UBND các 
cấp đã chỉ đạo lập kế hoạch và tổ chức xây dựng hệ thống công trình PTDS gắn 
với xây dựng thế trận quân sự của khu vực phòng thủ (KVPT) địa phương; 
nhiều công trình mang tính lưỡng dụng, rất hiệu quả trong phát triển KT-XH 
thời bình và hiệu quả cho nhiệm vụ PTDS khi có tình huống xảy ra.

2. Tình hình khi chiến tranh xảy ra
a) Tình hình địch
Nhận định tương lai địch có thể can thiệp quân sự vào Việt Nam, mở đầu 

bằng chiến dịch tiến công hỏa lực đường không với quy mô lớn, có thể sử dụng 
vũ khí thông thường; vũ khí hủy diệt lớn (vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ 
khí lửa); vũ khí công nghệ cao tập trung đánh vào các mục tiêu quan trọng của 
ta, như: Mục tiêu quân sự, kinh tế, chính trị, các đầu mối giao thông quan trọng 
trên các trục đường... nơi nghi ngờ có lực lượng, phương tiện quân sự cơ động, 
triển khai. Mục tiêu địch có thể tập trung đánh phá trên địa bàn huyện như: Trụ 
sở làm việc của Huyện ủy, UBND các cấp, doanh trại quân đội, các trận địa hỏa 
lực, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần kỹ thuật; các công trình phòng chống thiên 
tai (đê, kè, cống...), các nhà máy, khu công nghiệp, chợ lớn, siêu thị; ngân hàng, 
kho bạc; các đầu mối giao thông quan trọng như các cầu lớn, các ngã 3, ngã tư, 
trục đường trọng yếu... Nhằm tiêu diệt sinh lực hoặc tạm thời làm mất sức chiến 
đấu, cản trở hành động chiến đấu của ta; làm tê liệt hệ thống lãnh đạo, chỉ huy 
điều hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền, lực lượng vũ trang; tập kích vào khu 
dân cư làm mất ổn định an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, phá hủy công 
trình, sản xuất và môi trường. 

b) Tình hình ta
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung 

thống nhất của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Công tác tuyên truyền nâng 
cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và phổ biến kiến thức cơ bản cho nhân dân 
về phòng thủ dân sự (PTDS) đã được tiến hành sâu rộng, đúng đối tượng. Hàng 
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năm và trong các nhiệm kỳ, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thông qua các 
cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, PCTT&TKCN của địa phương, với nhiều hình 
thức và qui mô khác nhau; các nội dung về PTDS luôn được chú trọng, lồng 
ghép vào các nội dung diễn tập nên đã đạt được những hiệu quả thiết thực. 
UBND các cấp đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập kế hoạch và tổ chức xây 
dựng hệ thống công trình PTDS gắn với xây dựng thế trận quân sự của khu vực 
phòng thủ địa phương; nhiều công trình mang tính lưỡng dụng, rất hiệu quả 
trong phát triển kinh tế - xã hội thời bình và hiệu quả cho nhiệm vụ tác chiến 
phòng thủ khi có chiến tranh.

Nhận thức của các cấp, các ngành trong công tác PTDS đã được nâng lên 
rõ rệt. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và đương đầu với 
mọi kẻ thù, mọi tình huống chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, 
bảo vệ nền độc lập dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, vì cuộc sống an 
bình của nhân dân.

* Thuận lợi
- Quân và dân huyện Gia Lộc luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo 

của Đảng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

- Lực lượng vũ trang và cấp ủy chính quyền các cấp đã thực hiện tốt công 
tác xây dựng các công trình khu vực phòng thủ lồng ghép vào quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Tổ chức xây dựng các căn cứ 
chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần kỹ thuật, KVPT then chốt, khu 
vực sơ tán và các công trình khác, trong đó có nhiều công trình lưỡng dụng tạo 
điều kiện cho phát triển kinh tế thời bình và ứng phó, khắc phục hậu quả chiến 
tranh cũng như các thảm hoạ khi xảy ra.

- Kinh tế của huyện phát triển, các cụm công nghiệp được xây dựng, cơ sở 
hạ tầng giao thông đường thuỷ, đường bộ phát triển, tạo thuận lợi cho việc cơ 
động và giao thông hàng hoá. 

- Hàng năm lực lượng Quân sự đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương tổ chức diễn tập KVPT và diễn tập PCTT&TKCN; sử 
dụng lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng của địa 
phương và lực lượng hiệp đồng xử trí các tình huống trong chiến tranh cũng như 
khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố xảy ra như: Cứu hộ, cứu nạn, cứu sập, hộ đê, 
cháy rừng....

* Khó khăn
- Địa hình đồng bằng nhiều khu vực trống trải, hạ tầng xã hội còn nhiều 

yếu kém bất cập khó khăn trong cơ động lực lượng, phòng thủ, bảo vệ an toàn 
cho nhân dân và sản xuất.

- Biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, huyện Gia 
Lộc lại nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, kết hợp với 
triều cường; nền sản xuất nông nghiệp của địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
phát sinh dịch bệnh; các công trình phòng chống thiên tai còn rất hạn chế có 
nhiều trọng điểm đê kè, cống, trọng điểm ngập lụt chưa được khắc phục, xử lý; 
khi xảy ra bão mạnh, siêu bão sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản 
của Nhà nước và nhân dân.
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- Việc đầu tư kinh phí phục vụ cho công tác ứng phó với các thảm hoạ 
của địa phương còn hạn chế. Xây dựng các công trình phòng tránh ở các khu sơ 
tán còn ít, chủ yếu là sửa chữa, bảo quản các công trình quốc phòng đã được xây 
dựng trước đây, chưa có điều kiện xây mới. Các khu công nghiệp, nhà cao tầng 
xuất hiện nhiều; trong sản xuất sử dụng nhiều hóa chất gây nguy cơ thảm họa có 
thể xảy ra rất lớn.

- Tổ chức huấn luyện, đào tạo lực lượng PTDS còn ít, chưa tổ chức được 
các cuộc diễn tập phòng thủ dân sự cấp huyện với qui mô lớn mà chủ yếu là kết 
hợp nội dung trong diễn tập KVPT, PCTT&TKCN, chưa có nội dung thực binh 
sơ tán, phòng tránh trong PTDS cho các cơ quan và nhân dân.

3. Tình hình các loại thảm họa
a) Các loại thảm họa có thể xảy ra: Thảm họa máy bay; bão mạnh, siêu 

bão; động đất; hạn hán kéo dài diện rộng; vỡ đê; dịch bệnh hàng loạt; rò rỉ, tán 
phát hóa chất độc, môi trường; sập đổ nhà cao tầng; cháy, nổ khu dân cư; sự cố 
tràn dầu, cháy, nổ kho chứa xăng, dầu...

b) Nguyên nhân xảy ra các loại thảm họa
- Nguyên nhân chủ quan: Trong quản lý, tổ chức sản xuất, xây dựng, kinh 

doanh, vận chuyển... không bảo đảm kỹ thuật an toàn, đây là nguyên nhân 
chủ yếu, gồm:

+ Không tuân thủ các nguyên tắc an toàn kỹ thuật trong sản xuất, xây 
dựng, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh, vận chuyển....

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị kém chất lượng, không bảo đảm an toàn 
kỹ thuật.

+ Tính kỷ luật kém, thiếu tinh thần trách nhiệm.
+ Thiếu bình tĩnh, trình độ kỹ thuật chuyên môn thấp nên khi sự cố xảy ra 

không biết xử lý hoặc xử lý không đúng quy định.
- Nguyên nhân khách quan: Do thiên tai và bị phá hoại
+ Do các hình thái thiên tai gây ra, như áp thấp nhiệt đới, bão, lũ lụt, mưa 

lớn dài ngày diện rộng, nắng nóng, hạn hán...
+ Do địch phá hoại gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho một bộ phận quần 

chúng nhân dân và phá hoại sản xuất. Trong chiến tranh, địch có thể sử dụng vũ 
khí thông thường; vũ khí hủy diệt lớn (vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí 
lửa); vũ khí công nghệ cao gây ra thảm họa: Sập đổ công trình, chất độc hóa 
học, sinh học…

- Các khu vực có thể xảy ra thảm họa: Các trung tâm chính trị, kinh tế trên 
địa bàn huyện, tập trung tại thị trấn như: Khu dân cư; khu công nghiệp; các nhà 
máy, xí nghiệp, các nhà cao tầng và các công trình phòng chống thiên tai.

4. Khả năng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó các thảm họa
a) Các đơn vị tham gia ứng cứu trên địa bàn: Kho K153/Bộ CHQS tỉnh.
b) Lực lượng phòng thủ dân sự huyện
- UBND huyện thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, do Chủ tịch 

UBND huyện làm Trưởng ban, các thành viên gồm 1 đồng chí Phó chủ tịch 
UBND huyện, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trưởng Công an 
huyện, lãnh đạo các Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Phòng văn hóa thông tin, Tài chính-Kế 
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hoạch, Lao động Thương binh và Xã hội, xây dựng và một số ban, ngành liên 
quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

- Cơ quan thường trực phòng thủ dân sự được thành lập chủ yếu thuộc 
biên chế cơ quan Ban CHQS huyện, trụ sở làm việc đặt tại Ban CHQS huyện 
gồm 5 đồng chí. Văn phòng Ban Chỉ huy PTDS giao cho Ban Tham mưu Ban 
CHQS huyện đảm nhiệm.

- Lực lượng nòng cốt (kiêm nhiệm) trong phòng thủ dân sự: 
+ Lực lượng thường trực 48 đ/c,
+ Kho K153/Bộ CHQS tỉnh 15 đ/c,
+Lực lượng dự bị động viên hạng 1= 3.169 đ/c
+ Dân quân tự vệ 1.691 đ/c tương đương 1,5% dân số.
+ Lực lượng Công an nhân dân có khoảng 145 người.
+ Lực lượng chuyên ngành các Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng 
văn hóa thông tin, Tài chính-Kế hoạch... khoảng 20-30% biên chế.

- Lực lượng rộng rãi:
+ Dân quân tự vệ từ 4.000 đến 4.200 người tương đương 4,4% dân số.
+ Thanh niên xung kích, lực lượng dự bị động viên hạng 2 và nhân dân 

trên địa bàn.
- Các phòng, ban, ngành thành lập lực lượng chuyên môn phòng thủ dân 

sự kiêm nhiệm.
- Các xã, thị trấn thành lập cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt, lực 

lượng rộng rãi theo quy định của huyện.
Các lực lượng này hàng năm đều được huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức  

về PTDS chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị kiến thức toàn diện, có phẩm chất đạo 
đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng 
của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Trình độ sẵn sàng chiến đấu ngày càng được 
nâng cao, có đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời 
bình cũng như thời chiến. 

II. NHIỆM VỤ TRÊN GIAO
1. Công tác phòng ngừa các thảm họa
- Làm tốt công tác tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị  thực hiện nghiêm 

nhiệm vụ Phòng thủ dân sự. Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng của địa 
phương tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo 
dục cho mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ Phòng thủ 
dân sự.

- Xây dựng năng lực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp thực hiện 
tốt các hoạt động cảnh báo, tìm kiếm và cứu hộ, sơ tán và cứu trợ, xây dựng và 
thực hiện các kế hoạch phòng ngừa thảm họa, dự trữ trang, thiết bị, hàng hóa để 
huy động kịp thời, chuẩn bị hệ thống thông tin liên lạc trong tình huống khẩn 
cấp, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng…

- Tổ chức đồng thời các biện pháp cần thiết tiến hành khi có dự báo thảm 
họa sẽ xảy ra để kịp thời ứng phó một cách phù hợp và có hiệu quả. Mua sắm, 
bổ sung đầy đủ các trang thiết bị bảo đảm cho nhiệm vụ Phòng thủ dân sự.
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- Tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ tổ chức hiệp đồng giữa các lực 
lượng sẵn sàng tham gia ứng phó với các loại hình thảm họa xảy ra trên địa bàn.

2. Công tác ứng phó các thảm họa
a) Thảm họa chiến tranh
- Tổ chức phòng tránh, sơ tán bảo toàn lực lượng, cơ sở vật chất, trang bị...
- Tham gia xây dựng các công trình PTDS, công trình lưỡng dụng.
- Tổ chức khắc phục hậu quả.
+ Tổ chức cứu thương, vận chuyển và chăm sóc người bị thương; công tác 

thương binh, tử sỹ và xử lý môi trường.
+ Nhanh chóng dập tắt đám cháy, cứu sập, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
+ Tố chức khắc phục những hư hỏng giao thông, bảo đảm giao thông thông 

suốt trong mọi tình huống.
+ Tập trung sửa chữa vũ khí, khí tài và các phương tiện khác, bảo đảm 

phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ quốc phòng và đời sống nhân dân.
b) Các thảm họa khác
* Trước khi xảy ra thảm họa
- Công tác tuyên truyền, giáo dục.
+ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các kiến thức về các loại 

hình thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn, công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu 
khi có thảm họa; truyền thống chống giặc ngoại xâm, tinh thần yêu nước, lòng 
tự hào, tự tôn dân tộc; quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà 
nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các văn bản pháp luật về nhiệm vụ 
phòng thủ dân sự.

+ Hướng dẫn phổ biến kiến thức về PTDS cho cán bộ, đảng viên, công 
chức và toàn dân về phòng tránh thảm họa trong thời bình và khi có chiến tranh 
xảy ra.

- Công tác huấn luyện, diễn tập
+ Huấn luyện cho mọi đối tượng nắm được các kiến thức cơ bản về khắc 

phục hậu quả chiến tranh, thảm họa và những biện pháp phòng tránh, nâng cao 
nhận thức, ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện PTDS; phổ cập các 
biện pháp phòng tránh khắc phục hậu quả các loại vũ khí thông thường, vũ khí 
huỷ diệt lớn trong chiến tranh và các loại hình thảm họa khác. Tham mưu cho 
Ban Chỉ huy PTDS các cấp tổ chức biên chế, đào tạo lực lượng chuyên trách, 
kiêm nhiệm sẵn sàng xử lý các tình huống khi xảy ra.

+ Ban Chỉ huy PTDS huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế 
hoạch, phương án tổ chức diễn tập; huy động lực lượng, phương tiện tham gia 
diễn tập ứng phó với các thảm họa theo kế hoạch, phương án đã được phê duyệt; 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức diễn tập PCTT&TKCN, diễn tập PTDS hoặc 
diễn tập khu vực phòng thủ có lồng ghép các nội dung về PTDS.

- Công tác đầu tư trang thiết bị ứng phó thảm họa: Ban Chỉ huy PTDS huyện 
tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo mua sắm các loại trang thiết bị, máy móc 
chuyên dụng phục vụ ứng phó các thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn huyện như: 
Các loại thiết bị bay không người lái, các loại xe kéo, đẩy, xe thang, các thiết bị 
thông tin, liên lạc...Kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị ứng phó các thảm 
họa theo đúng quy định, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
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* Khi xảy ra thảm họa
- Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy PTDS các cấp (cơ quan quân sự 

địa phương) khi tiếp nhận thông tin từ các nguồn về thảm họa, nhanh chóng xác 
minh thông tin, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy PTDS để chỉ đạo, xử lý.

- Ban Chỉ huy PTDS các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương triển khai ngay lực lượng, phương tiện của các cơ quan, ban ngành, đơn 
vị, huy động lực lượng, phương tiện của các doanh nghiệp và nhân dân tham gia 
ứng phó thảm họa. Ban Chỉ huy PTDS có trách nhiệm phối hợp, hiệp đồng với 
các lực lượng tham gia ứng phó thảm họa trên địa bàn.

- Các biện pháp triển khai thực hiện
+ Sơ tán nhân dân, phân tán tài sản của nhà nước và nhân dân đến khu 

vực an toàn, tiến hành các biện pháp ngụy trang, che chắn, bảo đảm trang bị, 
phương tiện bảo vệ cá nhân, lương thực, thực phẩm nước uống và các đồ dùng 
sinh hoạt thiết yếu cho nhân dân trong khu vực xảy ra thảm hoạ.

+ Tổ chức quan sát, trinh sát phát hiện kịp thời, đánh dấu, khoanh vùng 
tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng cho người và trang bị phương tiện kỹ thuật ở khu vực 
bị nhiễm xạ, sinh hoá, hoá chất độc hại.

+ Tổ chức lực lượng hộ đê, cứu sập, tìm kiếm, cứu nạn... khôi phục các 
hoạt động công cộng.

+ Tổ chức sơ cứu, chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế gần nhất. 
+ Tổ chức tiếp tế nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, thuốc men và các vật 

chất cần thiết khác đến các khu bị nạn, khu vực bị chia cắt, khôi phục sinh hoạt, 
hoạt động bình thường cho các lực lượng trong vùng xảy ra thảm hoạ.

+ Bảo đảm an ninh trật tự, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường tại khu 
vực xảy ra thảm họa.

* Sau khi xảy ra thảm họa
Ban Chỉ huy PTDS tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, 

ngành, địa phương có liên quan phối hợp với các lực lượng khắc phục hậu quả 
thảm họa xảy ra trên địa bàn; đánh giá, xác định thiệt hại gây ra đối với người, 
tài sản, kinh tế và môi trường; tổng hợp, báo cáo cho cơ quan quản lý cấp trên. 
Tổng hợp kinh phí do tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố và báo cáo cấp 
trên để xác định thiệt hại và trách nhiệm bồi thường theo quy định. Kết thúc ứng 
phó thảm họa, tổ chức rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả theo quy định.

III. Ý ĐỊNH ỨNG PHÓ CÁC THẢM HỌA
1. Phương châm
- Quán triệt và thực hiện tốt Phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực 

lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và Phương châm "3 sẵn 
sàng" (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có 
hiệu quả). Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng khi phối hợp tham gia 
ứng phó thảm họa xảy ra trên địa bàn, bảo đảm phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ 
quốc phòng và ổn định đời sống nhân dân.

- Nguyên tắc xử lý tình huống: Tích cực, chủ động, liên tục, kịp thời an 
toàn và hiệu quả.

- Ưu tiên cứu người trước, cứu phương tiện và hàng hóa sau, hạn chế thấp 
nhất thiệt hại về người và tài sản.
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2. Khu vực ứng phó các thảm họa
a) Khu vực ứng phó với thảm họa bão mạnh, siêu bão; động đất, sóng 

thần; vỡ đê; sập đổ công trình
Địa bàn: Các xã, thị trấn Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Tân, Hoàng Diệu trung tâm 

kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương; Các thôn Thị Đức xã Nhật Tân, Côi Hạ 
xã Phạm Trấn, Đồng Quang, Đức Xương…xung quanh đê sông Đĩnh Đào...

- Khu vực xảy ra thảm họa động đất, sập đổ công trình: Tập trung tại các 
trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội của huyện; các khu nhà đã xuống 
cấp có nguy cơ sập đổ trên địa bàn thị trấn như: Khu Siêu thị chợ Cuối, kho gạo 
quốc gia…

- Khi xảy ra thảm họa: Ban Chỉ huy PTDS các cấp tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương chỉ đạo huy động, điều hành các lực lượng Quân sự, 
Công an, các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng phối hợp tham gia ứng phó, 
khắc phục sự cố; đề nghị lực lượng của các đơn vị hiệp đồng tăng cường ứng 
cứu; tổ chức sơ tán nhân dân trong vùng ảnh hưởng của thảm họa, đặc biệt tập 
trung tại các vùng gần sông, các trọng điểm ngập lụt... sẵn sàng xử lý các sự cố 
phát sinh.

- Khu vực sơ tán: Tập trung nhân dân đến tránh trú tại các trường mầm 
non, tiểu học, trung học cơ sở, nhà văn hóa và các nhà cao tầng kiên cố, trong 
khu vực sơ tán dân.

- Khu vực khắc phục hậu quả: Tập trung tại các trung tâm kinh tế, văn 
hoá, chính trị, xã hội của huyện; các khu nhà đã xuống cấp có nguy cơ sập đổ 
trên địa bàn huyện như: Khu nhà Trung tâm y tế huyện, kho gạo quốc gia...

b) Khu vực ứng phó với thảm họa cháy nhà cao tầng, khu công nghiệp, 
khu dân cư.

- Tập trung tại các trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội của địa 
phương, đặc biệt là các chợ lớn, khu công nghiệp, các công ty kinh doanh xăng, 
dầu, khí ga, bông, vải, sợi gỗ, các khu vực nhà chung cư đã xuống cấp trên địa 
bàn huyện, như: Kho xăng dầu; các KCN Gia Lộc, một số nhà đã xuống cấp có 
nguy cơ sập đổ trên địa bàn huyện như: Khu nhà Trung tâm y tế huyện, kho gạo, 
siêu thị chợ Cuối...

- Khi xảy ra thảm họa: Ban Chỉ huy PTDS các cấp tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng Công an chỉ huy trực tiếp xử lý sự cố; 
huy động các lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức lực 
lượng phối hợp cùng tham gia chữa cháy, cứu sập; sơ tán người bị nạn và tài 
sản, vật chất từ nơi xảy ra sự cố ra khỏi khu vực nguy hiểm, phối hợp tổ chức 
sơ, cấp cứu người bị nạn, phân loại và chuyển lên y tế tuyến trên; khắc phục hậu 
quả tại nơi xảy ra sự cố làm sạch môi trường; sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh. 
Ban Chỉ huy PTDS chỉ huy, điều hành chung; lực lượng Công an chỉ huy xử lý 
trực tiếp.

c) Khu vực ứng phó với thảm họa hóa chất độc
- Thảm họa hóa chất độc có thể xảy ra tập trung tại các khu công nghiệp, 

nhà máy sản xuất hóa chất, cơ sở kinh doanh, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, 
kho chứa hóa chất trên địa bàn huyện như các KCN Gia Lộc... các công ty sản 
xuất kinh doanh hóa chất trên địa bàn thị trấn Gia Lộc.
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- Trường hợp xảy ra thảm họa: Ban Chỉ huy PTDS các cấp tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", 
huy động lực lượng, phương tiện của Quân sự, Công an; Kinh tế- Hạ tầng, Y tế, 
Tài nguyên - Môi trường, Tài chính- Kế hoạch; các doanh nghiệp có khả năng 
ứng phó và các lực lượng chuyên môn khác xuống khu vực xảy ra sự cố phối 
hợp kịp thời cứu chữa người bị nạn; sơ tán nhân dân, tài sản, vật chất ra khỏi 
khu vực bị ảnh hưởng của sự cố hóa chất độc đến nơi an toàn. Tổ chức lực 
lượng Công an, Quân sự chốt chặn trên các trục đường giao thông, ngăn chặn 
không cho người và phương tiện vào khu vực ứng phó; phối hợp với lực lượng 
cấp trên tổ chức thu gom, cách ly hóa chất độc; sẵn sàng xử lý các sự cố phát 
sinh; làm tốt công tác vận động không để người dân tụ tập khiếu kiện gây mất 
trật tự an ninh trên địa bàn.

- Khi vượt quá khả năng của địa phương, đề nghị lực lượng, phương tiện 
chuyên môn của ngành Y tế,  Công thương, Tài nguyên - Môi trường cấp trên, 
Bệnh viện quân y 7, lực lượng hóa học của Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 3 và các 
ngành liên quan khác... tham gia ứng cứu. 

d) Khu vực ứng phó với thảm họa sinh học, dịch bệnh
- Thảm họa sinh học, dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn toàn huyện, tập 

trung tại nơi có các doanh nghiệp, tư nhân sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, chế 
biến, kinh doanh, vận chuyển động, thực vật....

- Trường hợp xảy ra thảm họa: Ban Chỉ huy PTDS các cấp tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện của ngành Y 
tế, Nông nghiệp& phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường và các ban, 
ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp có khả năng ứng phó, các lực lượng chuyên 
môn khác xuống khu vực, địa bàn xảy ra sự cố phối hợp kịp thời khanh vùng, 
cách ly, thu gom, xử lý, dập dịch, tổ chức phân loại, sơ cứu, chuyển thương đối 
với người bị nạn, chữa trị cho vật nuôi, cây trồng; xử lý môi trường nơi xảy ra 
sự cố; sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh; làm tốt công tác vận động không để 
người dân tụ tập khiếu kiện gây mất trật tự an ninh trên địa bàn.

- Khi vượt quá khả năng của địa phương, đề nghị lực lượng, phương tiện 
chuyên môn của ngành Y tế,  Nông nghiệp& phát triển nông thôn, Tài nguyên - 
Môi trường cấp trên, lực lượng Hóa học của trên và các ngành liên quan khác... 
tham gia ứng cứu. 

e) Khu vực ứng phó với thảm họa tràn dầu
- Thảm họa tràn dầu có thể xảy ra tập trung trên các sông Bắc Hưng Hải, 

các cơ sở kinh doanh xăng dầu hoạt động trên địa bàn toàn huyện. Nguyên nhân 
sự cố có thể do tàu, thuyền lưu thông trên sông khi ra vào cảng bị đâm va, chìm 
làm rò rỉ, phát tán ra môi trường; các hoạt động vận chuyển, tích trữ các sản 
phẩm, do thiên tai, bão lũ, động đất gây ra.

- Trường hợp xảy ra thảm họa: Ban Chỉ huy PTDS các cấp tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" huy 
động lực lượng, phương tiện, các trang thiết bị của Quân sự, lực lượng Cảnh sát 
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện, Phòng Tài nguyên và 
Môi trường; các doanh nghiệp có khả năng ứng phó; tàu, thuyền của ngư dân; 
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lực lượng xung kích và nhân dân tại địa phương nơi xảy ra sự cố... phối hợp kịp 
thời cứu chữa người bị nạn; sơ tán nhân dân, tài sản, vật chất ra khỏi khu vực bị 
ảnh hưởng của sự cố đến nơi an toàn. Tổ chức chốt chặn tuyến giao thông, ngăn 
chặn không cho người và phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực ứng phó; 
phối hợp với lực lượng cấp trên tổ chức thu gom, cách ly, xử lý lượng dầu tràn; 
sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh.

- Khi vượt quá khả năng của địa phương, đề nghị lực lượng, phương tiện, 
trang thiết bị của tỉnh và các vùng phụ cận (các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Bình 
Giang) tham gia ứng cứu.

f) Khu vực ứng phó thảm họa hàng không dân dụng
- Trên đất liền: Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa thị trấn, khu vực 

đông dân cư, nhà máy, xí nghiệp dưới đường bay của máy bay.
- Trên sông: Sông Bắc Hưng Hải, sông Đồng Tràng...
- Khi xảy ra thảm họa: Ban Chỉ huy PTDS các cấp tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền địa phương chỉ đạo huy động, điều hành các lực lượng Quân sự, 
Công an, các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng phối hợp với các lực lượng 
của trên cùng tham gia khoanh vùng thảm họa, ứng phó, khắc phục sự cố; đề 
nghị lực lượng của các đơn vị hiệp đồng tăng cường ứng cứu; sẵn sàng xử lý các 
sự cố phát sinh.

3. Tổ chức, sử dụng lực lượng ứng phó với các thảm họa
a) Ứng phó thảm họa bão mạnh, siêu bão; vỡ đê
* Lực lượng tại chỗ:
- Lực lượng xử lý ban đầu: 
+ Lực lượng Quân sự, Công an; lực lượng bảo vệ doanh trại, kho tàng các 

cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn; lực lượng chuyên trách của địa phương. 
+ Trung đội DQCĐ huyện; lực lượng xung kích, DQCĐ, DQTC của các 

xã, thị trấn nơi xảy ra thảm họa.
- Bộ phận cứu thương: Trung tâm Y tế huyện; lực lượng Dân quân Y tế 

các xã, thị trấn nơi xảy ra thảm họa.
* Lực lượng cơ động:
- Bộ phận tìm kiếm cứu nạn:
+ Trên đất liền: Sử dụng các lực lượng cơ động của Ban CHQS huyện, 

Công an huyện và lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng phối 
hợp tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, tìm kiếm. 

+ Trên sông: Sử dụng lực lượng Trung đội Dân quân cơ động của Ban 
CHQS các xã Phạm Trấn, Đồng Quang, Đức Xương; Thống Kênh phối hợp 
cùng các lực lượng tại chỗ của địa phương.

- Bộ phận cứu thương: Phòng Y tế chỉ đạo Trung tâm y tế huyện thành lập 
các tổ, đội cứu thương di động phối hợp với Quân y của Ban CHQS huyện, Công 
an huyện và sẵn sàng đề nghị cấp trên chi viện lực lượng y bác sỹ tham gia cứu 
chữa người bị nạn…

* Lực lượng chốt chặn bảo vệ hiện trường: Sử dụng lực lượng Công an, 
Quân sự phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương triển khai phương án 
bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tổ 
chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực xảy ra thảm họa; tuyên 
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truyền vận động nhân dân không tụ tập, tham gia kích động, gây rối.
* Lực lượng hiệp đồng: Kho K153/Bộ CHQS tỉnh
* Lực lượng bảo đảm: Sử dụng lực lượng Quân sự, Công an huyện phối 

hợp với lực lượng chuyên môn khác của địa phương.
* Lực lượng dự bị: Lực lượng còn lại của các phòng, ban, nghành, đoàn 

thể; các địa phương không có thảm họa, sẵn sàng tăng cường lực lượng, phương 
tiện tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn trọng điểm xảy ra thảm 
họa theo chỉ đạo của UBND huyện và Ban Chỉ huy PTDS huyện.

* Lực lượng chỉ huy: Khi xảy ra thảm họa ở địa phương nào thành lập sở chỉ 
huy hiện trường tại địa phương đó do Ban Chỉ huy PTDS huyện chỉ đạo chung.

- Chỉ huy lực lượng tại chỗ: Do Ban Chỉ huy PTDS xã, thị trấn nơi xảy ra 
thảm họa chỉ huy.

- Chỉ huy lực lượng TKCN: Do Ban CHQS huyện chỉ huy.
- Lực lượng chốt chặn bảo vệ hiện trường: Do Công an huyện chỉ huy.
- Chỉ huy từng lực lượng: Do Chỉ huy các cơ quan, đơn vị chỉ huy.
b) Ứng phó thảm họa cháy nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu dân cư
* Lực lượng tại chỗ:
- Lực lượng xử lý ban đầu:
+ Lực lượng Quân sự, Công an; lực lượng bảo vệ doanh trại, kho tàng các 

cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn; lực lượng chuyên trách của địa phương. 
+ Trung đội DQCĐ huyện; lực lượng xung kích, DQCĐ, DQTC của các 

xã, thị trấn nơi xảy ra thảm họa.
- Bộ phận cứu thương: Trung tâm Y tế huyện; lực lượng Dân quân Y tế 

các xã, thị trấn nơi xảy ra thảm họa.
* Lực lượng cơ động
- Bộ phận chữa cháy: Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu 

nạn Công an huyện.
- Bộ phận tìm kiếm cứu nạn: Sử dụng các lực lượng cơ động của Ban CHQS 

huyện, Công an huyện và lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng 
phối hợp tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, tìm kiếm cứu nạn.

- Bộ phận cứu thương: Phòng  Y tế chỉ đạo Trung tâm y tế huyện thành lập các 
tổ, đội cứu thương di động phối hợp với Quân y của Ban CHQS huyện, Công an 
huyện và sẵn sàng đề nghị trên tăng cường đội ngũ y bác sỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn.

* Lực lượng chốt chặn bảo vệ hiện trường: Sử dụng lực lượng Công an, 
Quân sự phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương triển khai phương án 
bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tổ 
chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực xảy ra thảm họa; tuyên 
truyền vận động, nhân dân không tụ tập, tham gia kích động, gây rối.

* Lực lượng hiệp đồng: kho K153/Bộ CHQS tỉnh.
* Lực lượng bảo đảm: Sử dụng lực lượng Quân sự, Công an huyện phối 

hợp với lực lượng chuyên môn khác của địa phương.
* Lực lượng dự bị: Lực lượng còn lại của các phòng, ban, nghành, đoàn 

thể; các địa phương không có thảm họa, sẵn sàng tăng cường lực lượng, phương 
tiện tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn trọng điểm xảy ra thảm 
họa theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PTDS, UBND huyện.
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* Lực lượng chỉ huy: Khi xảy ra thảm họa ở địa phương nào thành lập sở chỉ 
huy hiện trường tại địa phương đó do Ban Chỉ huy PTDS huyện chỉ đạo chung.

- Chỉ huy lực lượng tại chỗ: Do Ban Chỉ huy PTDS xã, thị trấn nơi xảy ra 
thảm họa chỉ huy.

- Chỉ huy lực lượng dập cháy: Do Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ 
Công an huyện chỉ huy.

- Chỉ huy lực lượng TKCN: Do Ban CHQS huyện chỉ huy.
- Chỉ huy lực lượng chốt chặn bảo vệ hiện trường: Do Công an huyện chỉ huy.
- Chỉ huy từng lực lượng: Do Chỉ huy các cơ quan, đơn vị chỉ huy.
c) Ứng phó thảm họa hóa chất độc
* Lực lượng tại chỗ: 
- Lực lượng xử lý ban đầu:
+ Lực lượng Quân sự, Công an; lực lượng bảo vệ doanh trại, kho tàng các 

cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn; lực lượng chuyên trách của địa phương. 
+ Trung đội DQCĐ huyện; lực lượng xung kích, DQCĐ, DQTC của các 

xã, thị trấn nơi xảy ra thảm họa.
- Bộ phận cứu thương: Trung tâm Y tế huyện; lực lượng Dân quân Y tế 

các xã, thị trấn nơi xảy ra thảm họa.
* Lực lượng cơ động:
- Bộ phận tìm kiếm, cứu nạn: Sử dụng các lực lượng cơ động của Ban 

CHQS huyện, Công an huyện và lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể địa 
phương cùng phối hợp tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, tìm kiếm cứu nạn.

- Bộ phận khắc phục hóa chất độc xạ: Lực lượng hóa học kiêm nhiệm của 
huyện; các tổ hóa học kiêm nhiệm các xã, thị trấn. Khi vượt quá khả năng đề 
nghị  Bộ CHQS tỉnh học cử lực lượng chuyên môn về khắc phục sự cố.

* Lực lượng chốt chặn bảo vệ hiện trường: Sử dụng lực lượng Công an, 
Quân sự phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương triển khai phương án 
bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tổ 
chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực xảy ra thảm họa; tuyên 
truyền vận động nhân dân không tụ tập, tham gia kích động, gây rối.

* Lực lượng hiệp đồng: Kho K153/Bộ CHQS tỉnh.
* Lực lượng bảo đảm: Phòng Tài nguyên-Môi trường phối hợp với lực 

lượng Quân sự, Công an huyện và các lực lượng chuyên môn khác của địa 
phương.

* Lực lượng dự bị: Lực lượng còn lại của các phòng, ban, nghành, đoàn 
thể; các địa phương không có thảm họa, sẵn sàng tăng cường lực lượng, phương 
tiện tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn trọng điểm xảy ra thảm 
họa theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PTDS, UBND huyện.

* Lực lượng chỉ huy: Khi xảy ra thảm họa ở địa phương nào thành lập sở chỉ 
huy hiện trường tại địa phương đó do Ban Chỉ huy PTDS huyện chỉ đạo chung.

- Chỉ huy lực lượng tại chỗ: Do Ban Chỉ huy PTDS xã, thị trấn nơi xảy ra 
thảm họa chỉ huy.

- Chỉ huy bộ phận tìm kiếm, cứu nạn: Do Ban CHQS huyện chỉ huy.
- Chỉ huy bộ phận khắc phục hóa chất độc xạ: Do Phòng Tài nguyên-Môi 

trường chỉ huy.
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- Chỉ huy bộ phận chốt chặn bảo vệ hiện trường: Công an huyện chỉ huy.
- Chỉ huy từng lực lượng: Do Chỉ huy các cơ quan, đơn vị chỉ huy.
d) Ứng phó thảm họa sinh học, dịch bệnh
* Lực lượng tại chỗ: 
- Lực lượng xử lý ban đầu:
+ Lực lượng Quân sự, Công an; lực lượng bảo vệ doanh trại, kho tàng các 

cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn; lực lượng chuyên trách của địa phương; 
+ Trung đội DQCĐ huyện; lực lượng xung kích, DQCĐ, DQTC của các 

xã, thị trấn nơi xảy ra thảm họa.
- Bộ phận cứu thương: Trung tâm Y tế huyện; lực lượng Dân quân Y tế 

các xã, phường, thị trấn nơi xảy ra thảm họa.
* Lực lượng cơ động: 
- Bộ phận TKCN: Sử dụng các lực lượng cơ động của Ban CHQS huyện, 

Công an huyện và lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng phối 
hợp tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, tìm kiếm cứu nạn.

- Bộ phận khoanh vùng, cách ly: Lực lượng Quân sự, Công an huyện và 
các lực lượng chuyên môn khác của địa phương

- Bộ phận cứu chữa, dập dịch: Trung tâm Y tế huyện với các lực lượng 
chuyên môn khác của địa phương.

* Lực lượng chốt chặn bảo vệ: Sử dụng lực lượng Công an, Quân sự phối 
hợp với các cơ quan chức năng địa phương triển khai phương án bảo đảm an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội; bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân 
luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực xảy ra thảm họa; tuyên truyền vận 
động nhân dân không tụ tập, tham gia kích động, gây rối.

* Lực lượng hiệp đồng: Kho k153/Bộ CHQS tỉnh.
* Lực lượng bảo đảm: Trung tâm Y tế huyện phối hợp với lực lượng 

Quân sự, Công an huyện và các lực lượng chuyên môn khác của địa phương.
* Lực lượng dự bị: Lực lượng còn lại của các phòng, ban, nghành, đoàn 

thể; các địa phương không có thảm họa, sẵn sàng tăng cường lực lượng, phương 
tiện tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn trọng điểm xảy ra thảm 
họa theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PTDS, UBND huyện.

* Lực lượng chỉ huy: Khi xảy ra thảm họa ở địa phương nào thành lập sở chỉ 
huy hiện trường tại địa phương đó do Ban Chỉ huy PTDS huyện chỉ đạo chung.

- Chỉ huy lực lượng tại chỗ: Do Ban Chỉ huy PTDS xã, thị trấn nơi xảy ra 
thảm họa chỉ huy.

- Chỉ huy bộ phận khoanh vùng, cách ly: Do Ban CHQS huyện chỉ huy.
- Chỉ huy bộ phận cứu chữa, dập dịch: Do Phòng Y tế huyện chỉ huy.
- Chỉ huy bộ phận chốt chặn bảo vệ hiện trường: Công an huyện chỉ huy.
- Chỉ huy từng lực lượng: Do Chỉ huy các cơ quan, đơn vị chỉ huy.
e) Ứng phó thảm họa động đất, sóng thần: (Có kế hoạch riêng).
f) Ứng phó thảm họa tràn dầu: (Có kế hoạch riêng).
g) Ứng phó thảm họa hàng không dân dụng: (Có kế hoạch riêng).
h) Ứng phó thảm họa vũ khí hủy diệt lớn: (Có kế hoạch riêng).
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IV. NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG
A) CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA CÁC THẢM HỌA
1. Ban CHQS huyện
- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch Phòng thủ dân sự 

của huyện gửi Bộ CHQS tỉnh thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phủ phê duyệt; 
ra quyết định thành lập Ban Chỉ huy PTDS huyện; ban hành quy chế làm việc, 
phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên, gắn với trách nhiệm người đứng 
đầu; triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch. Tham mưu cho UBND huyện xây dựng, 
triển khai thực hiện các kế hoạch ứng phó thảm hoạ động đất, sóng thần; vũ khí 
huỷ diệt lớn; phòng không nhân dân; ngụy trang nghi binh của huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tham mưu cho Ủy 
ban nhân dân huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch thế trận Quân sự trong 
KVPT. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan của Bộ CHQS tỉnh, các 
phòng, ban, ngành của huyện tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, 
an toàn, bí mật; chấp hành đúng các chế độ quy định của Nhà nước, Bộ Quốc 
phòng và của tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù. Phối hợp với 
các phòng, ban, ngành của huyện xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch thế 
trận Quân sự trong KVPT của huyện báo cáo phê duyệt theo quy định; chú ý tận 
dụng, phát huy tối đa những công trình có sẵn, công trình có tính lưỡng dụng 
phục vụ nhiệm vụ PTDS.

- Là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ huy PTDS huyện hướng dẫn các 
phòng, ban ngành liên quan tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ huy PTDS 
huyện  xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch phối hợp ứng phó thảm hoạ vỡ 
đê, hạn hán trên diện rộng; hoá chất độc; hàng không dân dụng; đường bộ, đường 
thuỷ nội địa; sập đổ công trình, nhà cao tầng; cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu 
công nghiệp, khu dân cư; sinh học, dịch bệnh.

- Tham mưu đầu tư đảm bảo, tiến tới hiện đại hóa trang thiết bị, xây dựng, 
nâng cấp cơ sở vật chất của Ban Chỉ huy PTDS các cấp, đảm bảo việc tiếp nhận, 
xử lý thông tin, hỗ trợ ra quyết định, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó, 
khắc phục hậu quả thảm họa. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn nâng 
cao năng lực cơ quan thường trực PTDS và đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ PTDS 
các cấp.

- Tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ huy PTDS huyện hướng dẫn, đôn 
đốc các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng hoàn chỉnh 
kế hoạch PTDS, các kế hoạch ứng phó, kế hoạch phối hợp tham gia ứng phó các 
thảm họa theo Nghị định số 02/2019/NĐ-CP, ngày 02/01/2019 của Chính phủ về 
Phòng thủ dân sự; thẩm định các kế hoạch, báo cáo UBND huyện phê chuẩn.

- Phối hợp với các phòng, ban ngành tham mưu cho UBND huyện tổ chức 
tập huấn, huấn luyện, luyện tập, diễn tập ứng phó các thảm họa có thể xảy ra, 
nội dung diễn tập có thể lồng ghép với ứng phó các thảm hoạ, sự cố khác.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ các 
quy định của pháp luật về công tác phòng, chống thiên tai, thảm hoạ, cứu hộ cứu 
nạn (CHCN). Duy trì nghiêm các quy định về nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, 
trực CHCN. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng trong kiểm tra, kiểm soát, 
nắm chắc tình hình địa bàn, các nguy cơ sự cố có thể xảy ra. Sẵn sàng huy động 
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lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ theo yêu cầu của 
UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện và của Bộ CHQS tỉnh.

2. Công an huyện
- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ 

đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự của công an huyện trình chủ tịch 

UBND huyện phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo công an các cấp xây dựng kế hoạch phòng 
thủ dân sự. Chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban ngành xây dựng các kế hoạch về Phòng 
thủ dân sự trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt:

+ Kế hoạch phối hợp với các lực lượng vũ trang và đơn vị liên quan tổ 
chức lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn.

+ Kế hoạch ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu 
công nghiệp, khu dân cư.

+ Kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng, khu vực xảy ra thảm họa, sự cố, thiên 
tai, dịch bệnh.

+ Kế hoạch nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống 
đối, lợi dụng thảm họa, sự cố để kích động chống phá; trao đổi thông tin cho các 
bộ, ngành trung ương, địa phương tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nhận 
thức, phòng tránh.

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban ngành xây dựng kế hoạch Phòng thủ dân 

sự của đơn vị trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. 
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban ngành xây dựng các kế hoạch về Phòng 

thủ dân sự trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt:
+ Kế hoạch ứng phó thảm họa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ quét, 

lũ ống, sạt lở đất và các sự cố khác do thiên nhiên gây ra.
+ Kế hoạch ứng phó thảm họa sạt lở bờ sông và thảm họa tàu khai thác 

thủy sản.
+ Kế hoạch ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ thủy lợi.
+ Kế hoạch ứng phó thảm họa hạn hán trên diện rộng.
+ Kế hoạch ứng phó thảm họa sâu bệnh, dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng 

và thủy sản.
- Ổn định giá cả thị trường, bảo đảm các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân 

trong vùng xảy ra thảm họa và khi có chiến tranh.
- Hướng dẫn lực lượng chuyên môn các xã, thị trấn phối hợp với Ban 

CHQS các xã, thị trấn tổ chức luyện tập, diễn tập PTDS hoặc diễn tập 
PCTT&TKCN tại các địa bàn trọng điểm (chú trọng kế hoạch ứng phó bão 
mạnh, siêu bão hoặc lồng ghép với ứng phó các thảm họa, sự cố khác).

- Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện của ngành tham gia tìm kiếm, 
cứu nạn, cứu hộ khi có thảm họa xảy ra và theo yêu cầu của UBND huyện, Ban 
Chỉ huy PTDS huyện, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
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5. Phòng Y tế
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương, các đơn vị trực 

thuộc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về xây dựng, huấn 
luyện lực lượng huy động ngành Y tế.

- Phối hợp với Ban CHQS huyện quy hoạch hệ thống các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh quân dân y, tăng cường năng lực hệ thống y tế phòng thủ dân sự.

 - Phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch ban hành cơ chế thanh toán chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh tối nguy 
hiểm trong tình huống thảm họa.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế- Hạ tầng đề xuất chủ trương đầu tư cho các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y khu vực các xã ven sông theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban ngành xây dựng các kế hoạch về phòng 
thủ dân sự trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt:

+ Kế hoạch ứng phó thảm họa sinh học, dịch bệnh.
+ Kế hoạch đảm bảo y tế ứng phó với các thảm họa.
6. Phòng Kinh tế- Hạ tầng
- Chủ trì xây dựng kế hoạch Phòng thủ dân sự của đơn vị trình Chủ tịch UBND 

huyện phê duyệt. 
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban ngành, địa phương xây dựng các kế 

hoạch về phòng thủ dân sự trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt:
+ Kế hoạch ứng phó thảm họa hàng không dân dụng.
+ Kế hoạch ứng phó thảm họa đường bộ và đường thủy nội địa.
+ Kế hoạch ứng phó thảm họa sập đổ công trình, nhà cao tầng.
+ Kế hoạch xây dựng công trình ngầm, nhà cao tầng ứng phó với các thảm họa. 
- Lập quy hoạch, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện phát triển giao thông vận 

tải phù hợp với Kế hoạch PTDS huyện.
- Phối hợp với Ban Chỉ huy PTDS huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 

huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng và triển khai các phương án kết hợp 
việc sử dụng lực lượng, phương tiện chuyên ngành đường bộ, đường sông, sẵn 
sàng tham gia TKCN, cứu hộ khi có thảm hoạ xảy ra và theo yêu cầu của cơ 
quan có thẩm quyền.

7. Phòng Tài chính- Kế hoạch
- Chủ trì ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về 

quản lý và sử dụng ngân sách thực hiện công tác phòng thủ dân sự. Phối hợp với 
các Phòng, ban ngành, địa phương bảo đảm ngân sách cho thực hiện nhiệm vụ 
phòng thủ dân sự.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban ngành xây dựng Quyết định ban 
hành định mức chi thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 
nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong năm cho hoạt động Phòng thủ dân sự.

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì phối hợp với các Phòng, ban ngành, địa phương xây dựng Kế 

hoạch ứng phó thảm họa môi trường trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.
- Chỉ đạo và điều phối việc tổ chức kiểm tra, xác định các khu vực bị ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn. Hướng dẫn việc xác định thiệt hại và việc tổ 
chức khắc phục ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường.
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- Chủ trì phối hợp với Ban CHQS huyện, Bưu điện, Viễn thông, Phòng 
NN&PTNT huyện và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu cho chủ 
tịch UBND huyện xây dựng Trung tâm nghiên cứu, hệ thống dự báo, cảnh báo 
thảm họa thiên nhiên, môi trường liên quan đến Phòng thủ dân sự.

9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức huấn luyện 

về công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động. Đồng thời quản lý chặt 
chẽ công tác PCCN trên địa bàn.

- Phối hợp với Ban CHQS huyện hướng dẫn chế độ, chính sách đối với lực 
lượng phòng thủ dân sự khi tham gia huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ 
phòng thủ dân sự.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban ngành xây dựng Kế hoạch thực hiện 
công tác chính sách ứng phó với các thảm họa trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai các quy 

định của pháp luật về phòng thủ dân sự vào nội dung phổ biến giáo dục pháp 
luật cho công chức, viên chức, cán bộ quản lý giáo dục, người học thuộc giáo 
dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

- Phối hợp với Ban CHQS huyện và các Phòng, ban ngành, địa phương tổ 
chức đào tạo nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

11. Các Phòng, ban ngành còn lại
- Tham mưu cho Ban Chỉ huy PTDS, UBND huyện xây dựng, triển khai 

các kế hoạch ứng phó thảm họa do ngành triển khai.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Phòng, ban, ngành mình quản lý xây 

dựng các kế hoạch ứng phó thảm họa, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện 
của ngành mình tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có thảm họa xảy ra.

12. UBND các xã, thị trấn
- Xây dựng Quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, quy chế 

hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp. Ban hành các văn bản 
hướng dẫn về PTDS ở địa phương theo thẩm quyền. Chỉ đạo tổ chức quán triệt, 
triển khai thực hiện nhiệm vụ PTDS.

- Chỉ đạo công tác giáo dục, tuyền truyền, vận động cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động, nhân dân tham gia PTDS. Nâng cao ý thức cảnh giác 
cho các tầng lớp nhân dân tại địa phương, đặc biệt là ở những nơi có nguy cơ 
xảy ra thiên tai, thảm họa cách phòng tránh thảm họa thiên tai để giảm thiểu tối 
đa thiệt hại cho nhân dân.

- Bố trí ngân sách cho hoạt động phòng thủ dân sự và đầu tư trang thiết bị, 
phương tiện phòng thủ dân sự.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch xây dựng thế 
trận phòng thủ dân sự của địa phương và triển khai thực hiện các kế hoạch. Hiệp 
đồng và huy động lực lượng, phương tiện, vật tư của địa phương, của các cơ 
quan, tổ chức hoạt động tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự 
theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự huyện.

- Chỉ đạo, tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và diễn tập về phòng 
thủ dân sự cho các lực lượng thuộc quyền.
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- Thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm cho công tác phòng thủ dân sự.
- Chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo 

cáo, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về phòng thủ dân sự 
ở địa phương.

- Chủ trì xây dựng đồng thời triển khai cho các cơ quan, đơn vị thuộc 
quyền xây dựng các kế hoạch về phòng thủ dân sự. Bảo đảm ngân sách cho hoạt 
động phòng thủ dân sự. Xây dựng các kế hoạch phòng thủ dân sự trình Chủ tịch 
UBND huyện phê duyệt:

+ Kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
+ Kế hoạch phòng chống cháy nổ, cứu sập.
B) KHI XẢY RA THẢM HỌA 
1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện
- Là cơ quan Thường trực giúp UBND, Ban Chỉ huy PTDS huyện chỉ đạo, 

điều hành thực hiện Kế hoạch Phòng thủ dân sự; chỉ đạo ứng phó thảm họa động 
đất, sóng thần, vũ khí huỷ diệt lớn; phòng không nhân dân; ngụy trang nghi binh 
và các thảm họa khác khi xảy ra trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo lực lượng Quân sự các cấp thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với lực 
lượng công an triển khai lực lượng đảm bảo giao thông, bảo vệ hiện trường 
không cho người và phương tiện vào khu vực thảm họa khi chưa có lệnh của cơ 
quan có thẩm quyền.

- Phối hợp với lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; 
tham gia tuyên truyền vận động nhân dân khu vực xảy ra thảm họa không tụ tập, 
tham gia kích động, gây rối; chuẩn bị khu vực bảo đảm cho lực lượng Quân sự 
tham gia chỉ đạo, thực hiện công tác khắc phục hậu quả, TKCN ...

- Giúp UBND huyện, Ban Chỉ huy PTDS huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn 
đốc và tổng hợp báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại ban đầu, xác định nhu cầu 
hỗ trợ, triển khai công tác khắc phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau thảm họa.

2. Công an huyện
- Tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ huy PTDS huyện thực hiện 

phương án ứng phó thảm họa của ngành Công an đã triển khai.
- Tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bố 

trí lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại 
khu vực xảy ra thảm họa.

- Huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng Quân đội, chính 
quyền địa phương và các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu 
quả thảm họa theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PTDS huyện, của Công an tỉnh. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền đảm bảo an ninh, phòng chống 
cháy nổ khi xảy ra thảm họa. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 
giải quyết các vụ việc; tuyên truyền vận động nhân dân không tụ tập, tham gia 
kích động, gây rối.

- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy PTDS huyện, Công an 
tỉnh về hoạt động cứu nạn, cứu hộ trong thảm họa của các lực lượng, phương 
tiện thuộc Công an huyện theo quy định.
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4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy PTDS huyện thực 

hiện phương án ứng phó thảm họa bão mạnh, siêu bão; vỡ đê và các kế hoạch 
ứng phó các thảm họa do Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai. Huy động lực 
lượng, phương tiện của ngành phối hợp cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm, 
cứu nạn, cứu hộ khi có thảm họa và theo yêu cầu của UBND huyện, Ban Chỉ 
huy PTDS huyện, Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy PTDS huyện và Sở Nông 
nghiệp & PTNT về hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong thảm họa của 
ngành theo quy định.

5. Phòng  Y tế
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PTDS huyện thực hiện 

phương án ứng phó thảm họa sinh học, dịch bệnh của huyện và các kế hoạch 
ứng phó các thảm họa do Sở Y tế triển khai. Chỉ đạo, huy động lực lượng, 
phương tiện của các chuyên ngành thuộc Phòng y tế, phối hợp cùng các lực 
lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có thảm họa.

- Tổ chức thực hiện phương án cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho 
nạn nhân và nhân dân tại khu vực xảy ra thảm họa.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế phối hợp với y tế của trên chủ động 
kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn môi trường tại khu vực xảy ra thảm họa.

- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy PTDS huyện và Sở Y tế về 
hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong thảm họa của ngành theo quy định.

6. Phòng Kinh tế- Hạ tầng
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy PTDS huyện thực 

hiện phương án ứng phó thảm họa Hàng không dân dụng, đường bộ, đường thủy 
nội địa và các kế hoạch ứng phó các thảm họa do Sở GTVT triển khai. Chỉ đạo, 
huy động lực lượng, phương tiện của các chuyên ngành thuộc Phòng Kinh tế- 
Hạ tầng, phối hợp cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có 
thảm họa. Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo giao thông thông 
suốt trên các tuyến quốc lộ, đường liên tỉnh, huyện, xã, thị trấn và giao thông 
thủy nội địa.

- Tham mưu cho Ban Chỉ huy PTDS huyện chỉ đạo tổ chức điều phối hoạt 
động tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng trên địa bàn huyện.

- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy PTDS huyện, Sở GTVT 
về tình hình hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong thảm họa của ngành theo 
quy định.

7. Phòng Tài chính- Kế hoạch
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành, tham mưu cho UBND 

huyện, Ban Chỉ huy PTDS huyện bố trí kịp thời kinh phí đảm bảo cho công tác 
ứng phó thảm họa. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách được cấp 
của các cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy PTDS huyện thực 
hiện phương án ứng phó các thảm họa do ngành triển khai. Chỉ đạo, huy động lực 
lượng, phương tiện của ngành phối hợp cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu 
nạn, cứu hộ khi có thảm họa. Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.
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8. Các Phòng, ban ngành còn lại
Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

huyện, Ban Chỉ huy PTDS huyện thực hiện phương án ứng phó các thảm họa do 
ngành triển khai. Chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện của ngành phối hợp 
cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có thảm họa; thực 
hiện công tác báo cáo theo quy định.

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Các  xã, thị trấn nơi xảy ra thảm họa có trách nhiệm:
- Duy trì tốt hoạt động của Ban Chỉ huy PTDS xã, thị trấn triển khai thực 

hiện các phương án huy động lực lượng, trang thiết bị của địa phương, của các cơ 
quan và các tổ chức liên quan hoạt động tại địa phương tham gia tìm kiếm, cứu nạn 
khi có thảm họa xảy ra trong khu vực địa bàn quản lý.

- Chủ trì, huy động lực lượng, phương tiện của địa phương phối hợp hiệp 
đồng với các lực lượng tham gia hoạt động ứng phó thảm họa; chủ trì công tác 
cứu nạn, bảo vệ hiện trường và giải quyết hậu quả thảm họa trong khu vực địa 
bàn quản lý.

- Kiến nghị Ban Chỉ huy PTDS huyện huy động lực lượng, phương tiện 
của các Phòng, ban ngành, địa phương khác phối hợp tham gia cứu hộ, cứu nạn 
trong trường hợp tình huống vượt khả năng ứng phó của địa phương.

- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ huy PTDS 
huyện về hoạt động ứng phó thảm họa theo quy định.

C) SAU KHI XẢY RA THẢM HỌA 
1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện
- Là cơ quan Thường trực giúp UBND huyện, Ban Chỉ huy PTDS huyện 

chỉ đạo các lực lượng khắc phục hậu quả môi trường; tuyên truyền vận động 
nhân dân khu vực xảy ra thảm họa không tụ tập, tham gia kích động, gây rối, 
nhanh chóng ổn định đời sống, phát triển KT-XH.

- Tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Bộ CHQS tỉnh về tình hình hoạt động 
tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có thảm họa của các lực lượng, phương tiện thuộc 
Ban CHQS huyện và của địa phương theo quy định.

- Giúp UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo 
thống kê, đánh giá thiệt hại, xác định nhu cầu hỗ trợ, triển khai công tác khắc 
phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau thảm họa; hoàn thành thủ tục thanh toán, 
chi trả theo Khoản 2, 3 Điều 2 và Điều 7, Thông tư 92/2009/TT-BTC.

2. Phòng Tài chính- Kế hoạch
Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành, tham mưu cho UBND 

huyện, Ban Chỉ huy PTDS huyện bố trí kịp thời kinh phí đảm bảo cho công tác 
khắc phục hậu quả, hỗ trợ khó khăn cho khu vực xảy ra thảm họa. Kiểm tra việc 
quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách được cấp của các cơ quan, đơn vị.

3. Các Phòng, ban ngành còn lại và UBND các xã, thị trấn
- Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy PTDS huyện và cơ quan, ngành dọc cấp trên 

về hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong thảm họa của ngành theo quy định.
- Sau khi hoàn thành công tác cứu hộ, cứu nạn của ngành, đề nghị Ban 

Chỉ huy PTDS huyện hoàn thành thủ tục thanh toán, chi trả theo Khoản 2, 3 
Điều 2 và Điều 7, Thông tư 92/2009/TT-BTC.
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V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Bảo đảm thông tin liên lạc
- Số điện thoại:
+ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PTDS huyện, do Ban Tham mưu 

kiêm nhiệm: Số điện thoại: 0220.3 716.431.
+ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, do Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  kiêm nhiệm: 0220.3 716.473.
+ Văn phòng Thường trực Tìm kiếm cứu nạn huyện đặt tại Ban CHQS 

huyện, do Ban Tham mưu kiêm nhiệm: Số điện thoại: 0220.3 716.431.
2. Bảo đảm ngân sách
Nguồn ngân sách: Ngân sách địa phương, đối tượng, trách nhiệm, định 

mức, thủ tục thanh toán (theo Điều 2, TT 92/2009/TT-BTC).
VI. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Thành lập Ban Chỉ huy PTDS (có quyết định riêng)
a) Thường trực Ban Chỉ huy PTDS huyện
- Chủ tịch UBND huyện
- Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác PCTT&TKCN
- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.
- Trưởng Công an huyện.
- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
- Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện.
b) Sở Chỉ huy
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PTDS huyện đặt tại Ban CHQS 

huyện do Ban Tham mưu kiêm nhiệm, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu 
trưởng kiêm Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PTDS huyện. Khi có 
thảm họa xảy ra, trụ sở Thường trực của Ban Chỉ huy PTDS huyện đặt tại Văn 
phòng HĐND-UBND huyện.

2. Khi cần thiết thành lập Sở chỉ huy hiện trường, tình huống
a) Thành phần
- Ban Chỉ huy PTDS huyện.
+ Phó trưởng ban Thường trực.
+ Các Phó trưởng ban.
+ Một số ủy viên thuộc các Phòng, Ban, Ngành liên quan đến thảm họa.
- Ban Chỉ huy PTDS xã, thị trấn nơi xảy ra thảm họa.
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b) Địa điểm
Vị trí SCH hiện trường: Tại nơi xảy ra thảm họa.
VII. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH

- Tháng 11 năm 2020: Hiệp đồng, giao nhiệm vụ cho các Phòng, ban, 
ngành và UBND các xã, thị trấn.

- Tháng 11 đến tháng 12 năm 2020: Thẩm định, báo cáo UBND huyện, 
Ban Chỉ huy PTDS huyện phê duyệt kế hoạch của các Phòng, ban, ngành và 
UBND các xã, thị trấn

- Tháng 3 đến tháng 4 hàng năm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và triển 
khai thực hiện.

Căn cứ kế hoạch các Phòng, ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị 
trấn soạn thảo kế hoạch PTDS, các kế hoạch ứng phó các thảm họa, thông qua, 
trình UBND huyện, Ban Chỉ huy PTDS huyện phê duyệt và tổ chức triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Chỉ huy PTDS tỉnh Hải Dương;
- Huyện ủy, UBND huyện;
- Ban Chỉ huy PTDS huyện;
- Ban Tác huấn/Phòng Tham mưu;
- Ban CHQS huyện;
- Công an huyện; 
- Các phòng, ban, ngành của huyện;  
- UBND các xã, thị trấn;              
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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