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KẾ HOẠCH
Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy rừng xã Lê Ninh năm 2022

Thực hiện công văn số 03/PCTT&TKCN ngày 05/5/2012 của UBND thị xã 
Kinh Môn về việc kiện toàn ban chỉ huy và xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai 
năm 2022.

Thực hiện quyết định số: 67/QĐ – CT UBND ngày 13/5/2022 về việc kiện toàn 
ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Lê Ninh năm 2022;
 BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã xây dựng kế hoạch phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy rừng năm 2022 cụ thể như 
sau:

I. Đặc điểm tình hình,
Xã Lê Ninh là xã miền núi, có diện tích tự nhiên 1.138,91 ha, có 3,8 km đê, 3 điếm 
gác đê, 2 cống dưới để làm nhiệm vụ điều tiết nước phục vụ sản xuất, điểm đầu để từ 
Nội Hợp, điểm cuối gốc sông cụt giáp xã Bạch Đằng là để trung lưu chịu ảnh hưởng 
trực tiếp của mùa lũ.

1. Về rừng: Toàn xã có 219 ha rừng trồng keo, thông trong đó có 175,32 ha 
rừng phòng hộ.

2. Về đề: Trên toàn tuyến để dài 3,8 km đã được nhà nước nâng cấp mặt để 
được trải đá cấp phối. Tuy nhiên hiện nay mặt đế đã xuống cấp khó khăn cho việc đi 
lại.

3. Về điếm: Trên địa bàn xã có 3 điểm canh gác đê, trong đó: Có 2 điếm để 
canh gác để được xây dựng kiên cố; Có 1 điếm xuống cấp nghiêm trọng.

4. Về cống dưới đề: Toàn xã có 02 cống dưới để phục vụ cho việc điều tiết 
nước phục vụ sản xuất. Qua quá trình đánh giá kiểm tra trước mùa mưa bão, cống sa 1 
và cống sa 2 trên địa bàn xã đều được vận hành và hoạt động bình thường. Đảm bảo 
việc điều tiết nước phục vụ sản xuất cho người dân trong xã.

5. Hệ thống giao thông thủy lợi; Hệ thống kênh mương nội đồng dài 22.6 km, 
trong đó: kênh cấp I dài 7.5 km; kênh cấp II dài 15.1 km. Hệ thống kênh mương cấp II 
có một số nơi để cỏ mọc cần được khơi thông, nạo vét để tránh bị ngập úng trước mùa 
mưa bão sắp tới. Trong khu dân cư hệ thống thoát nước ở một số cụm dân cư còn bị 
ách tắc như khu vực xóm 5, xóm 6 thôn Lê Xá, xóm 14 thôn Ninh Xá cần được khơi 
thông giải tỏa vật liệu cản trở để đảm bảo dòng chảy, tiêu thoát nước vùng dân cư.

II. Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
 1. BCH quân sự tham mưu cho UBND xã:

Thành lập đại đội phòng chống thiên tai và Hàn kiếm cứu nạn. Số lượng 150 
người, phân công nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

-UBND xã thành lập 3 tổ canh gác để tại 3 điếm, số lượng 18 người/tổ.
2. Công tác vật tư tại chỗ: 
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Giao cho các đơn vị 1.000 cây tre hoặc gỗ trong đó giao.
- Thôn Lê Xá: 300 cây tre hoặc gỗ.
- Thôn Ninh Xá: 300 cây tre hoặc gỗ. 
- Thôn Nội Hợp: 200 cây tre hoặc gỗ. 
- Thôn Vĩnh Lâm: 200 cây tre hoặc gỗ.
Yêu cầu các thôn nộp danh sách đăng ký tre về BCH PCTT&TKCN xã trước 

ngày 25/05/2021. 

3. Phân công dụng cụ cụ thể:
STT Tên đơn vị Số người tham gia Số lượng bao xác rắn
1 Ban công an- Quân sự 25 Người Phân công theo quy định
2 Hội nông dân xã 35 Người 200 chiếc.
3 Hội cựu chiến binh xã 35 Người 200 chiếc.
4 Hội phụ nữ xã 35 Người 200 chiếc.
5 Đoàn thanh niên 20 Người 200 chiếc.

Giao cho các ông (bà) chủ tịch các đoàn thể huy động theo đúng kế hoạch đã giao, khi 
điều động phải đảm bảo nhân lực và dụng cụ. (theo danh sách kèm theo).

III. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống 
cháy rừng.

1. Công tác chống bão lụt, úng.
- Giao cho đại đội PCTT &TKCN chuẩn bị lực lượng, dụng cụ vật tư sẵn sàng 

và nhận nhiệm vụ ứng cứu đê, ứng cứu người, tài sản của nhân dân, tập thể, xử lý giải 
toả các vật cản trên trục đường giao thông, công trình của tập thể khi có bão lũ. Chủ 
động ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.

- Tổ tuần tra canh gác đê phải thường xuyên đi kiểm tra 2 cống để, kiểm tra 
trên tuyến để được giao, xử lý các sự cố báo cáo kịp thời về BCH phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

- Giao cho trường Mầm non, trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở, trạm y 
tế có kế hoạch chằng chống nhà cửa, bảo vệ cây xanh và tài liệu, tài sản, cơ sở vật 
chất của đơn. vị khi có bão, lốc xảy ra.

- Giao cho Đài truyền thanh thường xuyên tu chỉnh loa, kiểm tra lại các hệ 
thống th. phát để kịp thời thông báo cho người dân trong toàn xã để còn có biện pháp 
phòng chống thiên tai, theo dõi các cơn bão,tuyên truyền mọi người và nhân dân đề 
phòng, ứng phó với các cơn bão có thể xảy ra.

- Giao cho các ông, bà văn thư, bưu tá có trách nhiệm nhận và chuyển công văn 
đi đến kịp thời.

2. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng:
Xã Lê Ninh quản lý 175,32 ha rừng phòng hộ được trồng từ năm 1996 đến nay 

độ che phủ từ 80 – 90% diện tích chủ yếu là keo, thông, lớp thực bì dày dễ gây số đo 
cháy vào mùa hanh khô . Vì vậy các thành viên ban chỉ huy, các Đoàn thể và các nhà 
thân cần thực hiện tốt một số việc sau:
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- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy rừng, đối với những hộ ở 
ven rừng còn canh tác diện tích ở chân đồi, phát cỏ để trồng cây cối, hoa màu nhất là 
trong dịp hè các cháu học sinh lên chơi nếu không làm tốt công tác tuyên truyền cho 
nhân dân thì trong mùa khô hanh, nắng nóng, nguy cơ cháy rừng là rất cao.

- Các thành viên BCH và các ban ngành đoàn thể, các cơ sở thôn: thực hiện 
theo nội dung thông báo số 01/TB-BCH ngày 13/05/2022 phân công nhiệm vụ cho 
các thành viên BCH PCTT & TKCN năm 2022.

- Đảm bảo thông tin, thông báo, báo động và thực hiện tốt công tác chữa cháy 
rừng ( nếu có).

- Khi có tình huống thiên tai xảy ra trước hết phải được thực hiện và giải quyết 
theo phương châm 4 tại chỗ “ Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ 
và chỉ huy tại chỗ”.

* Các biện pháp chữa cháy rừng cần áp dụng: - Huy động tối đa lực lượng, 
phương tiện và thiết bị dụng cụ để chữa cháy.

- Tạo đường băng cản lửa, khoanh vùng và cô lập đám cháy áp dụng các biện 
pháp chữa cháy khác, xây dựng lực lượng chữa cháy rừng chủ lực là các chủ rừng, lực 
lượng công an, quân sự, hội viên của các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

IV. Công tác chống bão úng vùng dân cư nội đồng
1. Trong khu dân cư giao cho các ông Trưởng thôn tổ chức khơi thông dòng 

chảy, giải toả vật liệu trên đường giao thông thuộc phân cấp quản lý, phối hợp với lực 
lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử lý tình huống khi có bão lũ, cháy 
rừng xảy ra.

2. Vùng nội đồng giao cho HTXDVNN Lê Ninh: Có phương án ngăn cao tách 
trũng, tổ chức khơi thông mượng tiêu úng bảo vệ sản xuất không để ngập úng, giao 
cho HTX Lê Ninh có nhiệm vụ quản lý, thực hiện việc lấp cống sal, sa2 trước ngày 
10/6/2021.

Trên đây là kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ban chỉ 
huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Lê Ninh. Giao cho các thành viên 
trong BCH phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy rừng, các 
ngành có liên quan căn cứ vào kế hoạch giao, phối hợp làm tốt công tác tìm kiếm cứu 
nạn, phòng chống thiên tại và phòng chống cháy rừng phát huy phương châm 4 tại 
chỗ, chủ động phòng tránh, ứng cứu kịp thời, bảo vệ sản xuất, tính mạng, tài sản của 
Nhà nước và nhân dân khắc phục hậu quả đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, rừng 
trong địa bàn, giảm nhẹ thiệt hại đến mức thấp nhất trên địa bàn toàn xã.

Nơi nhận: 
-BCH PCTT & TKCN thị xã/ báo cáo 
-BCH PCTT & TKCN xã. 
-Lưu VP, ĐC.

TM.BCH PCTT & TKCN 
TRƯỞNG BAN – CHỦ TỊCH UBND

Trần Trung Kiên
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