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KẾ HOẠCH 
Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 

 
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh về 

việc Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019.  

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch 
triển khai, thực hiện tại đơn vị như sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đến công chức, viên chức, người 
lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện Luật phòng, chống thiên tai; Nghị định số 
160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật phòng, chống thiên tai; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của 
Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 
của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Nghị 
định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ 
chứa nước; 

2. Tiếp tục đầu tư trang bị bổ sung các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu PCCC 
và tìm kiếm CNCH, chống thiên tai,..; 

3. Tổ chức diễn tập công tác PCCC và tìm kiếm CNCH; Tham gia các 
hoạt động diễn tập phòng, chống lụt bão, các tình huống sự cố, thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn theo các nội dung của Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 07/3/2019 
của UBND tỉnh khi được yêu cầu. 

4. Theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo, báo cáo và tham mưu kịp thời, hiệu 
quả các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo chức 
năng, nhiệm vụ. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, kiện toàn lại Đội PCCC&CNCH, 
đội dân quân tự vệ cơ quan; Tổ chức trực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn tại cơ quan, đơn vị. Báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và 
TKCN tỉnh khi có tình huống xảy ra. 

2. Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 
21/3/2017 về việc quy định tổ chức hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN; Nghị 
định số 83/2017/NĐ- CP ngày 18/7/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của 



lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 
về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, căn cứ nội dung 
kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt tới công chức, viên chức và người lao động 
trong cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.  

Các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án/ kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị. 

Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch này, kịp 
thời báo cáo Lãnh đạo Sở những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo thực 
hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- BCH PCTT và TKCN tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT,VPHiên. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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