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Lạng Sơn, ngày  08  tháng 11 năm 2019 
ơ 

V/v triển khai thực hiện Quyết định 
số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 

của Thủ tướng Chính phủ 
 

 
 

Kính gửi:  
 - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ huy 
  PCTT&TKCN tỉnh tại Quyết định số 684/QĐ-UBND;  
- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP 
ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai. 
UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung 
triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 
123/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 
76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai 
bảo đảm thời gian, tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

2. Cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại 
Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 để triển khai thực hiện trên địa 
bàn, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau: 

- Thường xuyên kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên gắn với trách 
nhiệm người đứng đầu; triển khai xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai 
đoạn 2019 – 2020 và Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 theo 
chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh bảo đảm thời gian, chất lượng. 

- Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, phổ biến nâng cao năng lực cán bộ, 
nhận thức người dân về công tác phòng chống thiên tai. 

- Lồng ghép huy động các nguồn lực từng bước mua sắm trang thiết bị 
phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; xử lý công trình cản trở thoát lũ trên 
sông; sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa; lắp đặt hệ thống quan trắc 
hồ chứa, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai; cắm biển 
cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở; trồng, bảo vệ và phục hồi rừng đầu 
nguồn… 

(Chi tiết nội dung nhiệm vụ, thời gian thực hiện như Phụ lục kèm theo). 
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 3. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công 
việc theo thẩm quyền, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) kết quả thực hiện theo quy định. 

 4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực về 
phòng chống thiên tai tỉnh) theo dõi, đôn đốc và định kỳ hàng năm tổng hợp 
tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo 
cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTTH, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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PHỤ LỤC 
MỘT SỐ NỘI DUNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-KTN ngày     /11/2019 của UBND tỉnh) 
  

TT Nhiệm vụ cụ thể 
Đơn vị chủ trì tổ 
chức thực hiện 

Sản phẩm 
Thời gian 

hoàn 
thành 

1 

Kế hoạch Phòng chống 
thiên tai giai đoạn 2019-
2020; Kế hoạch phòng 
chống thiên tai giai đoạn 
2021-2025 

Ban Chỉ huy PCTT 
và TKCN  tỉnh; 

UBND các huyện, 
TP 

Các kế hoạch 
Rà soát 

hàng năm 

2 
Triển khai kế hoạch thu, chi 
Quỹ Phòng, chống thiên tai 

UBND các huyện, 
TP 

 
Thường 
xuyên 

3 

Từng bước đầu tư mua sắm 
trang thiết bị, vật tư, 
phương tiện chuyên dùng 
phục vụ công tác phòng 
chống thiên tai 

Ban Chỉ huy PCTT 
và TKCN các 

huyện, TP 

Trang thiết 
bị, vật tư, 

phương tiện 
phục vụ công 

tác PCTT 

Hàng năm 

4 
Xử lý công trình cản trở 
thoát lũ trên sông 

UBND các huyện, 
TP 

 2019 - 2020

5 
Sửa chữa, nâng cấp, đảm 
bảo an toàn hồ chứa, công 
trình thủy lợi 

Sơ Nông nghiệp và 
PTNT; UBND các 

huyện, TP 

Hồ chứa 
được sửa 

chữa, nâng 
cấp 

Hàng năm 

6 

Từng bước đầu tư, mua sắm 
lắp đặt, xây dựng hệ thống 
quan trắc chuyên dùng phục 
vụ phòng chống thiên tai (tự 
động quan trắc mưa, mực 
nước,...) 

Ban chỉ huy PCTT 
và TKCN tỉnh, 

UBND các huyện, 
TP 

Hệ thống 
quan trắc 

chuyên dùng 
2019 - 2025

7 

Lắp đặt thiết bị cảnh báo ở 
các khu vực thường xuyên 
bị ngập sâu (ngầm tràn, khu 
vực trũng thấp...) 

UBND các huyện, 
TP 

Hệ thống 
cảnh báo 

2019 - 2025

8 

Tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về phòng 
chống thiên tai 

UBND các huyện, 
TP 

Các hội nghị, 
hội thảo, lớp 

tập huấn; 
tài liệu; 

Theo kế 
hoạch 

9 

Tổ chức diễn tập phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn 

Ban Chỉ huy PCTT 
và TKCN cấp tỉnh 

Diễn tập 
PCTT 

Theo kế 
hoạch 

10 
Chuyển đổi giống cây trồng 
vật nuôi, ứng dụng KHCN 
trong sản xuất nông nghiệp 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông 

thôn và UBND các 
 Hàng năm 
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TT Nhiệm vụ cụ thể 
Đơn vị chủ trì tổ 
chức thực hiện 

Sản phẩm 
Thời gian 

hoàn 
thành 

phù hợp với thiên tai từng 
vùng miền 

huyện, TP 

11 
Tập huấn, huấn luyện nâng 
cao năng lực cho nhiệm vụ 
tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ 
(lái xuồng) 

Ban chỉ huy PCTT 
và TKCN tỉnh và 
các cơ quan liên 

quan 

Các lớp huấn 
luyện, đào 

tạo tập huấn 
về cứu hộ, 
cứu nạn 

Hàng năm 

12 
Trồng, bảo vệ và phục hồi 
rừng phòng hộ đầu nguồn 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT và UBND 

các huyện, TP 
 Hàng năm 

13 
Tổ chức cắm biển cảnh báo 
tại các khu vực có nguy cơ 
xảy ra sạt lở 

UBND các huyện, 
TP 

 Hàng năm 
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