
KẾ HOẠCH
 Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Thái Học năm 2023

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- 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 ngày 17/6/2020;
- Luật Đê điều ngày 29/11/2006; Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Luật 

Đầu tư công ngày 13/6/2019;
- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
- 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;

- Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, 
khắc phục hậu quả thiên tai;

- Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai;

- Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2021 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống 
thiên tai các cấp ở địa phương.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích, yêu cầu:
1.1. Mục đích:
- Công tác phòng, chống thiên tai phải được tiến hành chủ động, thường 

xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản 
do thiên tai gây ra.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 
cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai của 
toàn dân trên địa bàn thành phố.

1.2. Yêu cầu:
- Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường 

trong hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định của Pháp luật. Nâng cao 
năng lực phòng, chống thiên tai, nhất là một số loại hình thiên tai chủ yếu 
thường xảy ra trong thời gian gần đây và có khả năng xảy ra trong thời gian tới 
như áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, ngập lụt, sạt lở bờ sông, hạn hán,... nâng cao 
năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên 
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tai đạt hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể.
- Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” 

(chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại 
chỗ), và nguyên tắc “ba sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, 
khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về 
phòng, chống thiên tai và tác động của thiên tai đến an toàn tính mạng và tài 
sản của người dân trong phường; thực hiện cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp 
phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai 
thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng khác, gắn 
với xây dựng nông thôn mới.

2. Quan điểm và phương châm chỉ đạo:
2.1. Quan điểm chỉ đạo:
Phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách 

nhiệm của người đứng đầu địa phương và của toàn dân, toàn xã hội; đảm bảo 
thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai.

- Phòng, chống thiên tai phải lấy phòng ngừa là chính, thực hiện tốt 
phương châm "bốn tại chỗ", nguyên tắc “ba sẵn sàng” gắn với xây dựng cộng 
đồng an toàn, nông thôn mới. Kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, 
theo hướng đa mục tiêu; khôi phục, tái thiết sau thiên tai đảm bảo tính bền 
vững và yêu cầu xây dựng lại tốt hơn; tăng cường ứng dụng các thành tựu 
khoa học công nghệ kết hợp với kế thừa những kinh nghiệm truyền thống.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân đầu tư nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

2.2. Phương châm chỉ đạo:
Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể phải coi công tác phòng, chống 

thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong năm kế hoạch, tránh tư tưởng 
chủ quan, chuẩn bị chu đáo các mặt, chủ động sẵn sàng đối phó với mọi tình 
huống thiên tai ác liệt nhất có thể xảy ra theo phương châm “bốn tại chỗ”, 
nguyên tắc “ba sẵn sàng” để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. 

III. TỔ CHỨC PHÂN CHIA THEO CỤM VÀ PHỤ TRÁCH CỤM
* Cụm 01. Khu vực Mít Sắt

1. Ông: Vũ Xuân Thành
2. Ông: Nguyễn Đình Chinh
3. Bà : Trịnh Thị Mai

- ĐUV, Công chức tư pháp – hộ tịch
- Bí thư chi bộ, trưởng KDC Mít Sắt
- Công chức địa chính phường

- Cụm trưởng
- Cụm phó
- Ủy viên 

* Cụm 02. Khu vực Ninh Chấp 5 
1. Ông : Vũ Mạnh Hà
2. Ông: Vũ Văn Tuấn
3. Ông: Vũ Đình Tài
4. Ông: Nguyễn Văn Quân

- ĐUV, Chủ tịch MTTQ phường
- Bí thư chi bộ, trưởng KDC Ninh Chấp 5
- Chủ tịch Hội Nông dân phường
- Công chức địa chính phường

- Cụm trưởng
- Cụm phó
- Ủy viên
- Ủy viên

* Cụm 03. Khu vực Ninh Chấp 6 
1. Ông : Nguyễn Mạnh Hùng - ĐUV, Chủ tịch Hội CCB phường - Cụm trưởng



2. Ông : Vũ Đình Cường
3. Bà: Nguyễn Thị Hè
4. Ông: Vũ Văn Thao

- Bí thư chi bộ, trưởng KDC Ninh Chấp 6
- Văn phòng HĐND - UBND
- Trưởng ban bảo vệ dân phố

- Cụm phó
- Ủy viên
- Ủy viên

* Cụm 04. Khu vực Ninh Chấp 7
1. Ông : Nguyễn Đức Mạnh
2. Ông : Nguyễn Đình Luyện
3. Bà: Nguyễn Thị Huệ
4. Ông: Hoàng Văn Tuyến

- Bí thư Đoàn thanh niên phường
- Bí thư chi bộ, trưởng KDC Ninh Chấp 7
- Công chức Văn hóa – TT
- Công chức tư pháp – hộ tịch

- Cụm trưởng
- Cụm phó
- Ủy viên
- Ủy viên

* Cụm 05. Khu vực KDC Miễu Sơn
1. Ông : Nguyễn Trần Đôn
2. Ông : Nguyễn Xuân Nghiệp
3. Ông: Đỗ Văn Thanh 

- ĐUV, Chỉ huy trưởng BCH quân sự 
- Bí thư chi bộ, trưởng KDC Miễu Sơn
- Văn phòng Đảng ủy

- Cụm trưởng
- Cụm phó
- Ủy viên

* Cụm 4. Khu vực KDC Lạc Sơn
1. Bà : Trần Thanh Lệ
2. Ông : Dương Văn Triển
3. Ông : Đỗ Đình Lưu

- Chủ tịch Hội LH phụ nữ phường
- Bí thư chi bộ, trưởng KDC Lạc Sơn
- Phó trưởng KDC Lạc Sơn

- Cụm trưởng
- Cụm phó
- Ủy viên

IV. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH NỘI ĐỒNG
1. Bà : Vũ Thị Hương
2. Ông : Nguyễn Đình Tráng
3. Bà: Nguyễn Thị Tuyết
4. Ông : Nguyễn Văn Tuân
5. Ông: Đinh Văn An

- Phó chủ tịch UBND phường
- Giám đốc HTX DVTH Nông nghiệp
- Kế toán HTX – DVNN
- Trạm trưởng Trạm bơm Thái Học A
- Kiểm soát HTX – DVNN 

- Cụm trưởng
- Cụm phó
- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên

V. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC CÔNG TRÌNH, TÀI SẢN CỦA 
NHÂN DÂN VÀ ĐIỀU HÀNH CHUNG CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG 
CHỐNG THIÊN TAI.

* Trưởng ban:
1. Ông: Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UBND phường – Trưởng ban
- Phụ trách, chỉ đạo chung về công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn phường.
* Các phó ban:
1. Bà: Vũ Thị Hương – Phó chủ tịch UBND phường – Phó trưởng ban 

thường trực
- Phụ trách kiểm tra giám sát thực hiện của BCH PCTT&TKCN và các 

cụm trên địa bàn phường
2. Ông: Nguyễn Mạnh Trí – Trưởng công an phường – Phó trưởng ban 
- Xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác trật tự, an ninh trên địa bàn 

phường.
3. Ông: Nguyễn Trần Đôn – Chỉ huy trưởng quân sự phường – Phó 

trưởng ban phụ trách cứu hộ, cứu nạn và lực lượng xung kích PCTT phường.



- Chuẩn bị lực lượng từ 40 - 60 người có đủ phương tiện, dụng cụ lao 
động sẵn sàng huy động ứng cứu khi có thiên tai xảy ra.

- Chỉ đạo điều hành các cụm Miễu Sơn đảm bảo thông tin liên lạc trên địa 
bàn.

* Các ủy viên:
1. Ông: Vũ Mạnh Hà  - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường kiêm CC LĐ – 

TBXH: 
- Phụ trách tuyên truyền triển khai đến các ngành, đoàn thể, phụ trách cụm 

Ninh Chấp 5
- Phụ trách công tác chính sách xã hội phục vụ phòng chống thiên tai.
2. Ông: Vũ Xuân Thành  - Công chức Tư pháp hộ tịch phường
- Chỉ đạo điều hành các cụm Mít Sắt đảm bảo thông tin liên lạc trên địa 

bàn.
3. Bà: Trịnh Thị Lan  –  Kế toán ngân sách
- Đảm bảo kinh phí cho công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn 

trên địa bàn phường.
4. Ông: Nguyễn Đình Tráng  - Giám đốc HTXDVTHNN phường
- Điều hành, tổ chức điều hoà, bảo vệ, kiểm tra đồng ruộng, ngăn chặn 

không cho nước gây hại cho lúa, rau mầu và công việc sản xuất của nhân dân. 
Điều tiết nước ra vào thích hợp đảm bảo cho sản xuất được thuận lợi.

- Xây dựng kế hoạch dự phòng đủ lượng thóc giống đảm bảo cấy phủ kín 
diện tích khi có tình huống thiên tai xẩy ra.

5. Bà: Nguyễn Thị Huệ   –  CC Văn hóa – TT, Trưởng đài truyền thanh 
phường:

- Duy trì hệ thống truyền thanh, đảm bảo thông tin kịp thời các bản tin 
quan trọng đến người dân trên địa bàn toàn phường.

- Tuyên truyền về PCTT trên hệ thông truyền thanh phường, tiếp sóng đài 
truyền thanh thành phố.

6. Ông: Nguyễn Văn Lập  –  Trạm trưởng trạm y tế
- Chuẩn bị đủ cơ số thuốc bệnh, các phương tiện, dụng cụ y tế cần thiết 

đảm bảo phục vụ nhân dân khi có thiên tai xảy ra.
7. Bà: Nguyễn Thị Hè – Công chức Văn phòng HĐND – UBND phường
- Phụ trách về công văn đi, công văn đến và các tài liệu văn bản chỉ đạo.
8. Bà: Trịnh Thị Mai – Công chức địa chính, xây dựng – đô thị và môi 

trường:
- Theo dõi, tổng hợp nắm tình hình chung trên địa bàn toàn phường, thông 

tin kịp thời, đầy đủ báo cáo đến BCHPC TT & TKCN để điều hành chung.
9. Ông: Nguyễn Văn Quân – Công chức địa chính phụ trách QLĐĐ–

TNKS:
- Phụ trách nguồn đất dự phòng khi có thiên tai xảy ra.
10. Ông: Đỗ Văn Thanh – Công chức Văn phòng Đảng ủy:
- Phụ trách cở sở vật chất khu vực UBND phường.
11. Ông: Vũ Đình Tài – Chủ tịch Hội Nông dân phường:
- Phụ trách tuyên truyền, vận động đôn đốc lực lượng hội viên hội nông 

dân tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.



12. Ông: Nguyễn Đức Mạnh – Bí thư đoàn thanh niên phường:
- Phụ trách tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia công tác 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
13. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội CCB phường:
- Phụ trách tuyên truyền, vận động đôn đốc lực lượng hội viên hội CCB 

tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
14. Bà: Trần Thanh Lệ – Chủ tịch Hội Phụ nữ phường:
- Phụ trách tuyên truyền, vận động đôn đốc lực lượng hội viên hội phụ nữ 

tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
15. Ông: Vũ Văn Thao – Trưởng ban bảo vệ dân phố.
Có trách nhiệm tổ chức lực lượng tuần tra canh gác, giữ vững an ninh 

chính trị - TTATXH trên địa bàn và sẵn sàng nhận nhiệm vụ để ứng phó các tình 
huống thiên tai xảy ra trên địa bàn phường.

16. Các ông (bà) hiệu trưởng các trường học
- Đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất, các hoạt động sinh hoạt của các 

trường học (THCS , Tiểu học, Mầm non)
Các ông (bà) được phân công ở các khu vực đảm bảo đời sống nhân dân, 

xây dựng kế hoạch bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại thấp nhất khi có sự cố xảy ra.
17. Các ông(bà) bí thư chi bộ, trưởng; phó các KDC phải sẵn sàng tổ chức 

lực lượng, vật tư ứng cứu khu vực xung yếu (Mỗi lao động phải có 01 cây tre 
hoặc gỗ và 02 chiếc bao tải).

VI. TỔ CHỨC PHÂN CHIA THEO CÁC TUYẾN , CÁN BỘ PHỤ 
TRÁCH TUYẾN.

Các tuyến được giao cụ thể như sau:
 Tuyến 1. Cống trạm bơm Thái Học A - Cống Quán Cao : Giao cho Ông 

Nguyễn Văn Tuân, Uỷ viên BCĐPCTT& TKCN theo dõi, điều hành nước.
 Tuyến 2. Bờ đập - Hố De giáp phường Văn Đức, phường Cộng Hoà giao 

cho ông Nguyễn Đình Chinh – Bí thư Chi bộ, Trưởng KDC Mít Sắt - Phụ trách 
quản lý và điều hành nhân lực.

Tuyến 3. Từ cổng ông Thuận đến cầu Ninh Chấp, khu nghĩa địa, từ Quán 
Cát đến cổng ông Hẹn giao cho ông Nguyễn Đình Luyện -  Bí thư chi bộ, 
Trưởng KDC Ninh Chấp 7 - Phụ trách quản lý và điều hành nhân lực.

Tuyến 4. Từ cổng ông Hẹn đi bờ đập Miễu Sơn, từ cống 4 cửa (ông Hỷ) 
đến trạm bơm Thái Học A : giao cho ông Vũ Đình Cường – Bí thư chi bộ, 
trưởng KDC Ninh Chấp 6 - Phụ trách quản lý điều hành nhân lực.

Tuyến 5. Từ đập Miễu Sơn đến đường Bò đi, đến cống ông Viên : giao 
cho ông Nguyễn Xuân Nghiệp – Bí thư Chi bộ, trưởng KDC Miễu Sơn - Phụ 
trách quản lý và điều hành nhân lực.

Tuyến 6. Từ cầu Ninh Chấp đến cống Đồng Vền, từ cổng ông Thụ đến 
cống 4 cửa (ông Hỷ) giao cho ông Vũ Văn Tuấn -  Bí thư Chi bộ, trưởng KDC 
Ninh Chấp 5- Phụ trách  quản lý và điều hành nhân lực.

Tuyến 7. Từ Cầu Ninh Chấp đến cầu 3 tấn, từ cầu 3 tấn đi Nỗ Lội : giao 
cho ông Dương văn Triển – Bí thư Chi bộ, trưởng KDC Lạc Sơn - Phụ trách 
quản lý và điều hành nhân lực.



Tuyến 8. Từ Đồng Vền đi Trạm bơm Thái Học A, Từ cống 4 cửa đến 
Quán Cao : giao cho ông Đỗ Đình Lưu - Phó Trưởng KDC Lạc Sơn  - Phụ trách 
quản lý và điều hành nhân lực.

+Kế hoạch bảo đảm:
- Bảo vệ khu trung tâm các nhà trường, trụ sở UB, trạm y tế, quỹ tín 

dụng, HTX DV NN.
- Bảo vệ tuyến đường dây hạ thế, đường dây truyền thanh, trạm biến 

áp, trạm bơm của phường.
- Công an  phường xây dựng phương án chỉ đạo Ban bảo vệ dân phòng và tổ 

bảo vệ dân phố của 6 KDC bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân trong toàn 
phường.

+ Ban quân sự phường:
- Lập danh sách đội xung kích phòng chống thiên tai.
- Phải có đầy đủ trang bị dụng cụ cuốc, xẻng… 
* Địa điểm thường trực của BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn của phường tại UBND phường thuộc KDC Ninh Chấp 5.
+ Quy định hiệu lực:
- Liên lạc với BCH PCTT& TKCN đặt tại UBND phường: Phó ban 

Thường trực Vũ Thị Hương: 0915.153.053 hoặc Phó ban phụ trách cứu hộ 
cứu nạn Nguyễn Trần Đôn: 0966.646.989.

- Khi có sự cố nội đồng hoặc mất an toàn trong PCTT- TKCN trên địa bàn  
phường, các cụm dân cư, công an phường, Ban quân sự phải kịp thời báo về 
BCH PCTT& TKCN phường.

- Khi có lệnh khẩn cấp của BCH PCTT& TKCN phường các cụm và 
các ban ngành được phân công nói trên phải triệt để thi hành nhiệm vụ.

* Toàn bộ hệ thống kênh mương bê tông đã được xây dựng nằm ở tuyến 
nào giao cho các đồng chí phụ trách tuyến đó quản lý, bảo vệ.

Nhiệm vụ theo dõi nhân lực chống úng nội đồng và điều hành của 
HTXDVNN giao cho ông Nguyễn Đình Tráng giám đốc HTXDVNN.

Trong khi thực hiện phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, có gì 
vướng mắc, khó khăn, cán bộ phụ trách các cụm, các tuyến báo cáo kịp thời về 
BCH PCTT& TKCN để kịp thời xử lý.

Trên đây là kế phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 
của UBND phường Thái Học. Ủy ban nhân dân phường đề nghị các thành 
viên thực hiện tốt theo kế hoạch đã phân công./.
Nơi nhận :
   - UBND thành phố ;
   - Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố ;
   - TT Đảng ủy, HĐND phường ;
   - Các thành viên ;
   - Lưu :VP.

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Tuấn
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