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KẾ HOẠCH 

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021 

 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh về tăng 

cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh 
Phú Yên. Để chủ động và có các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống 

thiên tai năm 2021, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Ban Quản lý 
Khu kinh tế xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 

2021 gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

I. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

1. Công tác chuẩn bị trước khi có thiên tai xảy ra: 

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

của cơ quan theo hướng dẫn tại 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 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. Phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho từng thành viên Ban Chỉ huy theo hướng tăng cường lực lượng chỉ đạo tại các 

cơ sở để giám sát, đôn đốc, chỉ đạo cụ thể công tác PCTT và TKCN. 

- Xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN năm 2021 với phương châm “Chủ động 
phòng, tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, trong đó lấy 

phòng tránh là chính trên cơ sở phát huy tốt, có hiệu quả phương châm “bốn tại 
chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu 

cần tại chỗ). Kế hoạch PCTT và TKCN phải cụ thể, tổ chức phối hợp đồng bộ trong 
công tác ứng cứu, di chuyển kịp thời người, tài sản, tài liệu, máy móc tránh thiệt hại 

khi có thiên tai xảy ra. 

- Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tổ chức phổ biến, quán triệt cho 

các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN, Tiểu đội tự vệ cơ quan, lực lượng 
thanh niên xung kích và toàn thể cán bộ, CCVC về công tác phòng chống thiên tai 

và TKCN để chủ động chuẩn bị các biện pháp phòng tránh. 

- Trước khi có dự báo thiên tai xảy ra, các thành viên Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ phòng tránh thiên tai tại trụ sở chính của 
cơ quan và các đơn vị trực thuộc để có biện pháp chằng chống, bảo vệ các công 
trình, tài liệu, máy móc, trang thiết bị, tài sản nhà nước. 

- Có văn bản chỉ đạo, nhắc nhở và kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức phương 
án PCTT và TKCN của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các KCN chỉ đạo 

các doanh nghiệp chủ động các biện pháp chằng chống an toàn cơ sở sản xuất, kho 
nguyên liệu, kho thành phẩm, văn phòng làm việc…, nhằm phòng tránh tốc mái, 

sụp đổ khi có giông, gió, lốc xoáy xảy ra. 
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- Đối với các dự án, công trình đang thi công phải lập kế hoạch, phương án, 

biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, hạn chế thiệt hại khi có lụt, bão, triều cường, 
mưa lớn hoặc các thiên tai khác xảy ra.  

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp nhịp nhàng giữa các 
lực lượng đảm bảo giữ vững thông tin liên lạc giữa Ban chỉ huy PCTT và TKCN 

của Ban Quản lý với các doanh nghiệp, với Ban chỉ huy PCTT và TKCN của tỉnh 
và các lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. 

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, các vật dụng, thực phẩm cần thiết để phục 
vụ cho công tác PCTT và TKCN tại các cơ sở. 

2. Công tác ứng phó khi có thiên tai xảy ra: 

- Khi có tin dự báo lụt, bão, thiên tai và chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban PCTT và 

TKCN tỉnh…, tùy theo mức độ dự báo để triển khai công tác phòng chống kịp thời. 
Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN của Ban đến 
lực lượng thường trực tại các KCN, các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các 

KCN. Những nơi xung yếu phải luôn được kiểm tra, theo dõi, bố trí bảo vệ liên tục 
và xử lý ngay sự cố. 

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ để để nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, tình 
hình bão, lụt, thiên tai khác và triển khai các phương án ứng phó. 

- Khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra, Bộ phận thường trực Ban chỉ huy PCTT và 
TKCN cơ quan phải có mặt tại trụ sở làm việc để huy động lực lượng tại chỗ gồm 

các đồng chí trực ban và bảo vệ cơ quan. Khi cần ứng cứu phải tổ chức điều động 
ngay các lực lượng gồm: Tiểu đội tự vệ cơ quan, Bảo vệ tại các KCN, cán bộ công 

chức, viên chức và người lao động... Khẩn trương sơ tán người, tài sản ra khỏi khu 
vực nguy hiểm, di chuyển hoặc kê kích tài liệu, máy móc thiết bị như máy vi tính, 

máy photocopy… lên cao, ngắt nguồn điện ở tầng trệt phòng khi lũ lên để tránh 
nguy hiểm đến tính mạng con người. 

 Nếu mức độ diễn biến của thiên tai vượt quá khả năng giải quyết thì liên lạc 

ngay với cơ quan chức năng như Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các lực lượng 
phòng chống thiên tai trên địa bàn để hỗ trợ ứng phó kịp thời. 

- Tổ chức huy động mọi phương tiện ứng cứu khi cần thiết. 

- Tăng cường công tác thông tin kịp thời những diễn biến về tình hình bão lụt, 

thiên tai, đảm bảo giữ vững liên lạc giữa Ban chỉ huy PCTT và TKCN của đơn vị 
với Ban chỉ huy PCTT và TKCN Tỉnh, các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các 

KCN, các lực lượng PCTT trên địa bàn. 

- Sau thiên tai báo cáo nhanh diễn biến của lụt, bão, thiên tai, tình hình thiệt hại 

về người, tài sản, công trình kết cấu hạ tầng… cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN 
tỉnh biết để chỉ đạo kịp thời. 

3. Công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai xảy ra: 

- Nắm bắt kịp thời tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra để tập trung mọi nguồn 

lực nhanh chóng khắc phục, sửa chữa kịp thời trụ sở làm việc, các công trình hạ 
tầng cơ sở, đảm bảo các điều kiện làm việc. 

- Tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại theo quy định và báo cáo về Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và TKCN cấp trên. 
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- Tổ chức rút kinh nghiệm, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; bổ sung, hoàn 
chỉnh phương án PCTT và TKCN của cơ quan. 

 

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM: 

1. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cơ quan có nhiệm vụ như sau: 

- Thường xuyên theo dõi và thông tin kịp thời diễn biến tình hình khí tượng, 

thủy văn, triều cường, dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai… để kịp thời ứng 

phó, chủ động thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống lụt, bão, thiên tai - 

tìm kiếm cứu nạn của cơ quan. 

- Kiểm tra, theo dõi, nhanh chóng phát hiện những sự cố nguy cơ xảy ra mất an 

toàn trong mùa mưa bão, kịp thời có phương án xử lý. 

- Đảm bảo liên lạc nhanh với Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các cơ quan 

chức năng khi có tình huống đột xuất, nguy hiểm về bão, áp thấp nhiệt đới, lốc 

xoáy… để thống nhất giải pháp ứng phó, khắc phục. 

- Tổ chức thông báo cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các KCN khi 

có thông tin dự báo về thiên tai, lụt, bão. 

- Khi xảy ra lụt bão, thiên tai, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp huy 

động và phân công, bố trí các các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho 
công tác PCTT và TKCN. 

- Có kế hoạch phối hợp với các lực lượng quân đội, công an… đóng trên địa 
bàn trong công tác cứu hộ, cứu nạn. 

2. Bộ phận Trực PCTT và TKCN: Do Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 
phân công, gồm các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Ban Quản lý Khu 
kinh tế và CBCNVC theo lịch phân công trực PCTN và TKCN. 

Bộ phận Trực PCTT và TKCN có nhiệm vụ: 

- Thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 giờ theo dõi diễn biến tình hình thiên tai, 

lụt, bão ở đơn vị để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp.  

- Tiếp nhận công văn, công điện và các thông tin về diễn biến tình hình lụt, bão 

từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh và của các ngành, các cấp. 

- Xử lý bước đầu các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn 

sàng”, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra. 

- Chỉ đạo, điều hành kịp thời các lực lượng PCTT và TKCN cơ quan, tiểu đội 

tự vệ và CBCCVC khi có tình huống diễn biến phức tạp về lụt, bão, thiên tai xảy ra. 

3. Tiểu đội tự vệ cơ quan: Là thành phần nòng cốt trong lực lượng phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai của cơ quan và có nhiệm vụ như sau: 

Sẵn sàng làm nhiệm vụ PCTT và TKCN theo lệnh điều động của Trưởng Ban 
Chỉ huy PCTT và TKCN khi có thiên tai xảy ra.Tham gia trực ban PCTT và TKCN 

theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, trực tiếp thực hiện 
công tác PCTT và TKCN của cơ quan. 

4. Cán bộ, CNVC cơ quan có nhiệm vụ như sau: 
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- Trước mùa mưa bão, CBCCVC phải kiểm tra, che chắn, di dời tài liệu, kê 

kích thiết bị, máy móc, vật tư, dụng cụ làm việc của cơ quan có thể bị hư hại khi 
mưa lũ xảy ra. 

- Tham gia công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai khi có lệnh điều động, 
phân công trực, phối hợp với lực lượng thường trực tại chỗ xử lý những diễn biến, 

phát sinh trong lúc thiên tai xảy ra và trong trong trường hợp khẩn cấp. 
- Sau lụt, bão, thiên tai, tất cả cán bộ, CCVC của Ban Quản lý có nghĩa vụ đến 

cơ quan dọn vệ sinh, đưa tài liệu và các máy móc thiết bị, phương tiện làm việc 
(máy vi tính, máy photocopy…) trở về vị trí cũ để ổn định làm việc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
 

- Giao Phòng Quản lý doanh nghiệp tham mưu cho Lãnh đạo Ban có văn bản 
hướng dẫn, nhắc nhở, đôn đốc cho các doanh nghiệp tại Khu kinh tế và các KCN 

xây dựng phương án phòng chống thiên tai và TKCN của đơn vị mình để chủ động 
phòng chống khi có thiên tai xảy ra; tổng hợp việc triển khai thực hiện kế hoạch 
PCTT và TKCN của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các KCN, báo  cáo kịp 

thời cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN cơ quan khi có tình huống lụt, bão, thiên tai 
xảy ra để chỉ đạo giải quyết. 

- Giao Trưởng Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công 
ích chủ động xây dựng Kế hoạch PCTN và TKCN cụ thể tại đơn vị để bảo vệ các 

công trình, hạ tầng trong khu kinh tế và các KCN. 

- Giao Văn phòng chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ban về kinh 

phí phục vụ công tác PCTT và TKCN; tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại do thiên 
tai gây ra (nếu có) theo yêu cầu của cấp trên. 

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN thường xuyên kiểm tra, theo 
dõi, đôn đốc về công tác chuẩn bị phòng, chống, ứng phó trước  và trong khi thiên 

tai xảy ra, công tác khắc phục hậu quả sau khi thiên tai. 

Ban chỉ huy PCTT và TKCN Ban Quản lý Khu kinh tế, các đơn vị, lực lượng 
đã được phân công và toàn thể cán bộ CNVC cơ quan triển khai thực hiện nghiêm 

túc các nội dung kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận:                                       
- Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (b/c); 

- Trưởng ban QL KKT (b/c); 

- Các Phó Trưởng ban QL KKT; 

- Các phòng, ban, trung tâm; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Phúc 
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