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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018  

của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai  

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính 

phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.  

1. Mục đích: 

a) Công tác phòng, chống thiên tai phải được xem là nhiệm vụ chiến lược, 

vừa cấp thiết vừa lâu dài; phải được thường xuyên quan tâm thực hiện có hiệu 

quả; 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 sự lãnh 

đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp; 

phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể.  

b) Phòng, chống thiên tai thực hiện theo hướng quản lý rủi ro tổng hợp 

theo lưu vực, liên vùng, liên ngành; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, dự án 

đầu tư xây dựng công trình phải đánh giá đầy đủ các tác động làm gia tăng rủi ro 

thiên tai. 

c) Phòng, chống thiên tai phải lấy phòng ngừa là chính, thực hiện tốt 

phương châm “4 tại chỗ” gắn với xây dựng cộng đồng an toàn, nông thôn mới. 

d) 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. 

đ) Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân đầu 

tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực phòng, chống thiên 

tai. 

e) Bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế về phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai mà Việt Nam tham gia. 

2. Yêu cầu: 

a) Quán triệt sâu sắc và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và 

nhân dân về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 
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76/NQ-CP. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 

đảng, chính quyền, đoàn thể; nêu cao trách nhiệm, tinh thần tự giác của các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể và mỗi người dân trong việc thực hiện phòng, chống 

thiên tai. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu 

quả, tránh hình thức. 

b) Cụ thể hóa để thực hiện đầy đủ, toàn diện và đồng bộ các quan điểm, 

mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 76/NQ-CP. 

c) Các cơ quan phụ trách phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ 

tỉnh đến cơ sở chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp xây 

dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP. 

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU. 

1. Mục tiêu:  

Nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến 

đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhà nước và của nhân dân; tạo 

điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng 

bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: 

- Giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, 

quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2015-2020. 

- 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên toàn 

tỉnh được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai. 

- 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập 

huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là với các loại hình 

thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn. 

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai. 

- Nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng 

chống thiên tai, nhất là đê điều, hồ đập, khu neo đậu tránh trú bão, đảm bảo an 

toàn với tần suất thiết kế và thích ứng với các tác động mới của thiên tai. 

- Chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng, chống lũ quét, sạt lở đất tại 

những khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về kinh tế xã hội; 100% các khu 

vực ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu được lắp đặt các thiết bị cảnh báo. 

- 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên 

tai có nơi ở đảm bảo an toàn. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP. 

1. Giải pháp tổng thể: 

a) Thể chế, chính sách: 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo 

đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp thông lệ quốc tế; có chế tài để 
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thực thi hiệu quả các quy định pháp luật trong phòng, chống thiên tai, nâng cao 

hiệu lực quản lý nhà nước. 

- Ban hành chính sách cụ thể thúc đẩy xã hội hoá khuyến khích doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống thiên tai, nhất là trong nghiên 

cứu ứng dụng khoa học, đầu tư xây dựng công trình, cung cấp dịch vụ công và 

bảo hiểm rủi ro thiên tai. 

- Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định đầu tư xây dựng công 

trình hạ tầng đảm bảo an toàn trước thiên tai. 

b) Tổ chức, bộ máy: 

- Kiện toàn, nâng tầm hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, tăng cường trách nhiệm cá nhân của thành viên 

của Ban Chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

- Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phòng, chống 

thiên tai các cấp theo hướng đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp, trên cơ sở sắp 

xếp lại các tổ chức hiện có, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ phòng, chống thiên tai trong tình hình mới trên nguyên tắc không tăng thêm 

đầu mối và biên chế. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp từ 

tỉnh đến cơ sở theo hướng chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo, tập huấn 

để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. 

c) Cơ sở hạ tầng: 

- Đầu tư, nâng cao năng lực, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, củng 

cố, nâng cấp hệ thống kè chống sạt lở bờ sông, đê phá, đê biển, hồ chứa nước, 

khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão; kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố đê 

điều, hồ đập, các công trình phòng chống thiên tai; nâng cao khả năng tiêu thoát 

nước, quản lý chặt chẽ, hạn chế việc san lấp ao, hồ, triển khai thực hiện có hiệu 

quả các dự án chống ngập úng đô thị tại thành phố Huế, dự án thuộc Chương 

trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh,... 

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm tiếp nhận, xử lý thông tin 

kịp thời, hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai, trước hết là trung tâm chỉ đạo, điều hành cấp cấp tỉnh, 

cấp huyện, từng bước hiện đại hóa. 

- Đầu tư hiện đại hoá, tự động hóa hệ thống quan trắc, cơ sở hạ tầng nhằm 

nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; đẩy mạnh xã hội hoá một số 

hoạt động khí tượng thủy văn, xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phòng, 

chống thiên tai. 

d) Thông tin, truyền thông, đào tạo: 

- Đầu tư trang thiết bị phù hợp với từng khu vực, nhất là tại cơ sở, đảm 

bảo thông tin dự báo, cảnh báo, chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai của cơ quan 
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chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp chính quyền đến được với người dân, đặc 

biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai trong nhà trường, nhất là 

cấp tiểu học và trung học cơ sở. Tổ chức tập huấn, truyền thông, đào tạo nâng 

cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai phù hợp với 

đặc thù các vùng, miền. 

đ) Nguồn lực tài chính: 

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính cho công tác phòng, 

chống thiên tai để chủ động trong xây dựng kế hoạch hàng năm và xử lý khi có 

tình huống bất thường, nhất là xử lý khẩn cấp sự cố công trình sau thiên tai; đẩy 

mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia vào 

cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động khí tượng thủy văn và phòng, chống 

thiên tai. 

- Sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, dự phòng ngân sách cho phòng 

chống thiên tai; nghiên cứu hoàn thiện các quy định liên quan đến quỹ phòng, 

chống thiên tai và bảo hiểm rủi ro thiên tai, quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt 

Nam để sử dụng linh hoạt, hiệu quả, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống, 

khắc phục hậu quả thiên tai. 

e) Khoa học công nghệ: Ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ trong quan 

trắc theo dõi, giám sát, chỉ đạo điều hành, ứng phó thiên tai. Tập trung ứng dụng 

công nghệ viễn thám, tin học, tự động hoá, trực tuyến trong quan trắc, giám sát, 

quản lý, khai thác, dự báo, truyền cơ sở dữ liệu và vận hành ứng phó theo thời 

gian thực; ứng dụng vật liệu mới, giải pháp mới trong phòng, chống thiên tai. 

g) Hợp tác quốc tế: Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các địa phương, quốc gia trong 

khu vực. Tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của quốc tế trong phòng, chống và khắc 

phục hậu quả thiên tai. 

h) Một số giải pháp trọng tâm đối với các vùng miền: 

- Miền núi và vùng gò đồi: Xác định khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở 

đất, lũ quét để triển khai đồng bộ các giải pháp công trình, phi công trình, tổ 

chức thông tin cảnh báo, dự báo, điều chỉnh sản xuất nhằm hạn chế thiệt hại về 

người, đảm bảo sinh kế bền vững phù hợp với tập quán từng khu vực. 

Xây dựng công trình cấp nước, trữ nước để đảm bảo nguồn nước phục vụ 

sản xuất, sinh hoạt. Tăng cường giám sát, dự báo nguồn nước; tổ chức vận hành 

hiệu quả các hệ thống thủy lợi để trữ nước ngọt; đẩy mạnh sử dụng các giải pháp 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn. 

- Đồng bằng lưu vực sông Hương và các lưu vực sông khác: Xây dựng, rà 

soát, cập nhật kế hoạch quản lý lũ tổng hợp cho lưu vực sông; xử lý công trình 

hạ tầng (vật kiến trúc, đường giao thông) gây cản trở thoát lũ, tăng ngập lụt. 
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Quản lý chặt chẽ quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch thủy lợi, quy hoạch sử 

dụng đất. Nâng cao mức bảo đảm an toàn chống lũ cho hệ thống đê sông, hồ 

chứa nước xung yếu. 

- Vùng ven biển và đầm phá: Tập trung nâng cao năng lực ứng phó lũ lớn, 

bão mạnh và siêu bão; Đảm bảo an toàn đê điều, quản lý chặt chẽ quy hoạch 

phòng chống lũ, quy hoạch đê điều, quy hoạch thủy lợi, quy hoạch sử dụng đất. 

2. Một số nhiệm vụ cụ thể: 

a) Các sở, ban, ngành: 

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: 

+ Rà soát, kiện toàn cơ quan thường trực, tham mưu về phòng, chống 

thiên tai các cấp đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, đáp ứng 

yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật. 

+ Nâng cao năng lực đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất của cơ quan chỉ 

đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp; chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu, 

hiện đại hóa các công cụ hỗ trợ điều hành theo thời gian thực đáp ứng yêu cầu 

ứng phó kịp thời, chính xác, hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc xây dựng, 

cập nhật kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp, phương án ứng phó thiên tai 

theo từng cấp độ rủi ro thiên tai. 

+ Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc đưa nội dung phòng, chống thiên tai 

vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và kế hoạch phát 

triển của các sở, ban, ngành; kiểm soát việc đầu tư công trình hạ tầng để hạn chế 

làm gia tăng rủi ro thiên tai. 

+ Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xây dựng phương án đảm bảo an toàn công 

trình phòng, chống thiên tai, đê điều, hồ đập trước mùa mưa lũ hàng năm. Tổ 

chức theo dõi công tác khắc phục hậu quả, phục hồi sau thiên tai; chỉ đạo, kiểm 

tra giám sát và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong sử dụng nguồn lực 

hỗ trợ, phục hồi tái thiết sau thiên tai. 

+ Triển khai xây dựng tỉnh điển hình về phòng chống thiên tai; đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát xây dựng huyện/xã điển hình về phòng chống thiên tai. 

+ Chỉ đạo các hồ chứa nước đầu nguồn về các thông tin xả lũ, điều tiết 

nước để phục vụ sản xuất, chống xâm nhập mặn và kịp thời thông báo đến các 

địa phương và nhân dân nắm bắt thông tin. 

+ Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra an toàn hồ đập, 

sức chịu tải của các công trình hạ tầng kỹ thuật phía hạ du và tình hình dân cư 

sinh sống ở hạ du các hồ chứa để đảm bảo an toàn công trình và an toàn cho 

nhân dân khi vận hành điều tiết hồ chứa.  

+ Có kế hoạch tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của Văn phòng nhằm đáp ứng yêu cầu 

trong tình hình mới, nhất là sau khi tiếp nhận và quản lý hệ thông quản lý vận 
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hành hồ chứa do Chính phủ Nhật Bản tài trợ; tập trung xây dựng và áp dụng các 

công cụ quản lý tiên tiến như phần mềm theo dõi thủy văn, các bản đồ số hóa về 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

+ Đề xuất với Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ 

kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; phối hợp nghiên cứu triển khai áp dụng Nghị 

định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ Quy định tổ chức và 

hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Thông tư số 

31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao 

động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, trong đó có chế độ làm thêm đến 300 

giờ/năm và chế độ tiền ăn thêm khi trực đêm (bắt đầu từ 22 giờ). 

+ Làm việc với các đơn vị liên quan kết nối vào hệ thống quan sát hình 

ảnh (camera) của dự án đô thị thông minh, camera các hồ chứa thủy lợi, thủy 

điện và các dữ liệu camera khác có liên quan đến hoạt động thủy lợi trên địạ bàn 

tỉnh. Nghiên cứu bố trí camera quan sát tại các khu vực cần theo dõi diễn biến lũ 

như: đập Đá, cầu vượt Thủy Dương,... để thuận lợi cho công tác theo dõi, chỉ 

đạo, điều hành; thiết lập cợ sở dữ liệu GIS về phòng, chống thiên tai trên hệ 

thống GISHue để phục công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực công tác ứng phó sự cố 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; là lực lượng chủ lực trong công tác này theo chức 

năng được phân công, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Bộ Quốc phòng, Ủy 

Ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các ngành có liên 

quan, rà soát lại các phương án để chuẩn bị sẵn sàng phương tiện và lực lượng 

cho công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn 

cấp về thiên tai, cứu hộ hồ chứa và khắc phục hậu quả lụt, bão, các loại thiên tai 

khác. 

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền các địa 

phương ven biển kiểm tra chặt chẽ việc trang bị các thiết bị thông tin liên lạc, 

phương tiện đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển 

theo quy định; khi có tin áp thấp nhiệt đới, bão tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo 

kêu gọi tàu thuyền, nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền trên biển, hướng dẫn di 

chuyển đến nơi an toàn; phối hợp với Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn 

hàng hải khu vực II, Vùng 3 Hải quân, Cảnh sát biển 2, Cảng vụ hàng hải Thừa 

Thiên Huế thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn xảy ra trên biển. 

+ Xây dựng phương án chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng 

phó kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 
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thường xuyên kiểm tra, rà soát nhân lực và các vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức tập 

huấn, huấn luyện cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. 

+ Xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để phát huy 

sức mạnh tổng hợp, chủ động phòng chống, đối phó kịp thời với mọi tình huống 

thiên tai xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; sơ tán 

người dân khẩn cấp ra khỏi những vùng nguy hiểm do thiên tai. 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng 

phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 theo kế hoạch đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ; tăng 

cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. 

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chỉ đạo, tổ chức xây dựng và củng 

cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cấp xã với nòng cốt là dân quân 

tự vệ nhằm nâng cao năng lực dân sự trong ứng phó thiên tai tại cơ sở; hoàn 

thành trong năm 2020.  

- Công an tỉnh: 

+ Triển khai có hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 

năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

phòng cháy và chữa cháy; thường xuyên đầu tư trang bị, nâng cấp phương tiện, 

trang thiết bị, tập huấn, huấn luyện, diễn tập để nâng cao năng lực cho lực lượng 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

+ Chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các đơn 

vị chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đê điều, phòng 

chống thiên tai, môi trường, tài nguyên nước, tập trung xử lý, ngăn chặn tình 

trạng khai thác cát sỏi và lập bến bãi tập kết trái phép, lấn chiếm lòng sông, bãi 

sông. 

+ Sẵn sàng phương án đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ, an toàn 

giao thông, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra tình huống thiên tai; 

chỉ đạo các lực lượng của ngành phối hợp với quân đội và chính quyền địa 

phương thực hiện việc sơ tán người dân khẩn cấp ra khỏi những vùng nguy 

hiểm, tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

+ Rà soát, hoàn thiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh giai đoạn 

2018-2020, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong năm 2018; cập nhật, rà 

soát, bổ sung và kiểm tra thực hiện phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão. 

+ Quản lý chặt chẽ, triển khai thực hiện kế hoạch thu, chi Quỹ phòng 

chống thiên tai, bảo đảm thu đúng, thu đủ, sử dụng hiệu quả cho công tác phòng, 

chống thiên tai.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-83-2017-nd-cp-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chua-chay-355659.aspx
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+ Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu 

tư, quản lý, khai thác đê điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai, gắn với 

phát triển kinh tế - xã hội trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. 

+ Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng đê điều, hồ đập, 

công trình phòng, chống thiên tai nhằm bảo đảm an toàn trước thiên tai. 

+ Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thành Dự án tổng thể di 

dời dân cư khẩn cấp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất trình Thủ tướng Chính phủ. 

+ Phối hợp với các cơ quan tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn, phổ biến các 

giải pháp, mô hình công trình và phi công trình hiệu quả với chi phí phù hợp để 

phòng, chống lũ, bão, lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ biển. Hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai và xây dựng 

cộng đồng an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới. 

+ Chỉ đạo tu bổ, nâng cấp đê điều, hồ đập, đẩy nhanh xây dựng khu neo 

đậu tránh trú bão, chương trình chống sạt lở bờ sông, bờ biển. 

+ Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương nâng cao năng lực cơ quan 

thường trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và đội ngũ làm 

công tác phòng, chống thiên tai các cấp; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao kiến 

thức và kỹ năng ứng phó trong phòng chống thiên tai; hiện đại hóa thiết bị thông 

tin liên lạc, thiết bị bảo đảm an toàn và giám sát tàu thuyền hoạt động trên biển. 

+ Chỉ đạo chuyển đổi sản xuất thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu; 

ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, tưới, tiêu, cấp nước. 

+ Phối hợp triển khai hoàn thành Dự án “Vận hành hồ chứa nước trong 

tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý 

thiên tai toàn diện” giai đoạn 2017-2020 do JICA tài trợ; dự án “Tăng cường khả 

năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương bởi những tác 

động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam” giai đoạn 2017-2021 do Quỹ 

khí hậu xanh tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển của Liên 

hợp quốc (UNDP).  

+ Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống thiên tai. 

- Sở Nội vụ:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ 

huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan liên quan 

rà soát, thống nhất hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức cơ quan phụ trách phòng, 

chống thiên tai đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác 

phòng, chống thiên tai theo nguyên tắc không tăng thêm đầu mối. 

 Hướng dẫn, nghiên cứu các chế độ, chính sách hỗ trợ cho lực lượng làm 

công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục cân đối đề xuất nguồn vốn trong kế 

hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 và rà soát kế hoạch đầu tư công 
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trung hạn 2021-2025 để thực hiện một số nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cấp 

bách như: đầu tư khắc phục sự cố, nâng cấp đê điều, hồ đập, xử lý sạt lở, di dân 

khẩn cấp, xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền, đầu tư cơ sở vật 

chất cơ quan tham mưu chỉ đạo phòng chống thiên tai. Đồng thời tranh thủ, vận 

động các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ cho công tác phòng, chống thiên tai; triển 

khai các dự án Luxembourg, Dự án Phát triển đô thị loại 2 (các đô thị xanh).  

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lồng ghép hiệu quả nội 

dung phòng, chống thiên tai trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các 

ngành, các cấp. 

- Sở Tài chính: Ưu tiên bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách cho khắc 

phục hậu quả thiên tai. Cân đối nguồn lực để kịp thời hỗ trợ khắc phục thiên tai 

theo quy định; xử lý khẩn cấp sự cố đê điều, hồ đập, công trình phòng chống 

thiên tai, di dời dân cư khẩn cấp phòng chống lũ quét, sạt lở đất,... theo chỉ đạo 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tham mưu bố trí đủ kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Văn phòng 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; kinh phí triển khai 

thực hiện các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng và quản 

lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 

13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

Rà soát các chính sách hỗ trợ vùng thường xuyên bị thiên tai; tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết đinh số 

09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ 

giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh theo quy định của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 

09/01/2017 của Chính phủ.   

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định 

pháp luật về xây dựng trạm khí tượng thủy văn đối với các hạng mục công trình 

phải thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn theo Luật Khí tượng thủy văn. 

+ Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, nhất là trong 

công tác quan trắc, cảnh báo sớm; xây dựng các chính sách khuyến khích, tạo 

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, khai 

thác hệ thống quan trắc, giám sát, cung cấp dịch vụ về khí tượng thủy văn. 

+ Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Vật lý địa cầu để tiếp 

nhận thông tin về động đất, sóng thần, thông tin kịp thời cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương để triển khai các biện pháp phòng tránh. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán 

cân bằng nước, xác định khả năng cung, cầu nước ở từng khu vực làm cơ sở cho 
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các địa phương xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù 

hợp. 

+ Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng chi tiết trên địa bàn 

tỉnh làm cơ sở để rà soát, xây dựng phương án ứng phó; triển khai các chương 

trình, dự án nâng cao nhận thức, năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, phòng 

chống thiên tai. 

+ Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, 

khoáng sản, đặc biệt là việc quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông, ven biển tại 

những khu vực có nguy cơ làm gia tăng rủi ro thiên tai. 

+ Kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa 

trên các lưu vực sông, đảm bảo vận hành an toàn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, 

khai thác hiệu quả tài nguyên nước.   

- Sở Công Thương: 

+ Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy định về quản 

lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; báo cáo, cung cấp đầy 

đủ, kịp thời theo thời gian thực thông tin về hồ chứa, vận hành hồ chứa cho cơ 

quan dự báo, chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai theo quy định; nâng cao 

năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu vận hành; xây dựng công cụ tính toán, giám sát 

phục vụ công tác vận hành hồ và cảnh báo lũ cho vùng hạ du. 

+ Chỉ đạo đảm bảo an toàn trước thiên tai đối với khu vực thăm dò, khai 

thác khoáng sản; xây dựng phương án dự phòng, khôi phục nhanh hệ thống điện 

sau thiên tai để phục vụ công tác khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, phục 

vụ dân sinh. 

+ Chỉ đạo dự trữ hàng hóa thiết yếu, chú trọng khu vực thường xuyên bị 

thiên tai, nhất là vùng sâu, vùng xa; phối hợp với các địa phương thực hiện tốt 

việc dự phòng tại chỗ khi thiên tai xảy ra; xây dựng phương án ổn định thị 

trường sau thiên tai. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế để huy động hàng hóa của 

doanh nghiệp cho khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với thực tế hiện nay. 

- Sở Giao thông vận tải: 

+ Chỉ đạo thực hiện phát triển giao thông vận tải phù hợp với chiến lược 

và kế hoạch phòng, chống thiên tai, hạn chế làm gia tăng rủi ro thiên tai, nhất là 

ngập lụt, sạt lở. 

+ Chỉ đạo xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không trong mùa mưa bão. 

+ Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ, phương tiện và lực lượng sẵn sàng khắc 

phục sự cố, đảm bảo giao thông luôn thông suốt khi có sự cố, thiên tai. 

+ Chỉ đạo quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện vận tải, nhất là 

các phương tiện vận tải khách, đảm bảo an toàn giao thông trước, trong khi thiên 
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tai xảy ra; có phương án chống va, trôi tàu thuyền ảnh hưởng đến an toàn các 

công trình cầu đường bộ, đường sắt xung yếu trên địa bàn tỉnh. 

+ Thường xuyên kiểm tra các khu vực đường xung yếu, các cầu yếu để 

đảm bảo giao thông thông suốt khi có sự cố do thiên tai; chuẩn bị đầy đủ vật tư 

dự phòng, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng khắc phục khi có sự 

cố, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất. 

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các đơn vị quản lý, khai 

thác cảng, bến, luồng tàu, phương tiện vận tải đường thủy nội địa, nhất là trong 

mùa mưa bão và an toàn đối với phương tiện chở khách ngang sông; kiên quyết 

không cấp lệnh rời bến cho phương tiện khi không đảm bảo quy định. 

- Sở Xây dựng: 

+ Chủ trì kiểm tra đánh giá chất lượng công trình BTS, hệ thống ăng ten 

nhằm hạn chế các sự cố có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho công trình, tính 

mạng, tài sản của các tổ chức, cá nhân trước mùa mưa bão. 

+ Chỉ đạo lập phương án đảm bảo an toàn đối với các công trình hạ tầng 

kỹ thuật và có giải pháp bảo vệ, phòng ngừa, khắc phục sự cố khi xảy ra thiên 

tai. 

+ Triển khai hướng dẫn chi tiết phân loại nhà an toàn với bão mạnh, siêu 

bão, chống lũ, sạt lở đất, lũ quét, phù hợp với đặc thù và tập quán từng vùng 

miền. 

+ Rà soát quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến tiêu, thoát nước có tính tới 

tác động của biến đổi khí hậu; chỉ đạo địa phương rà soát quy hoạch, xây dựng 

kế hoạch nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, chủ động triển khai các phương án, 

giải pháp khắc phục ngập úng khi mưa lớn, nhất là tại các đô thị. 

+ Chủ trì phối hợp với các địa phương hoàn thành Chương trình nhà ở 

phòng tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/QĐ-TT ngày 28/8/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ; kiểm tra hệ thống các cột an ten, nhà cao tầng, các công trình 

công cộng trước mùa mưa bão hàng năm. 

- Sở Thông tin và Truyền thông:  

+ Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác truyền thông, tuyên truyền, đưa 

tin trong phòng, chống thiên tai. Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc 

phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão, lũ lớn.  

+ Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra đánh giá chất lượng công trình 

BTS, hệ thống ăng ten nhằm hạn chế các sự cố có thể xảy ra, đảm bảo an toàn 

cho công trình, tính mạng, tài sản của các tổ chức, cá nhân trước mùa mưa bão. 

+ Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh (TRT), Báo Thừa Thiên Huế đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng 

chống thiên tai.  



12 
 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, 

áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào quản lý phòng, chống thiên tai thích ứng với biến 

đổi khí hậu; ứng dụng các giải pháp, công nghệ hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

của tỉnh phục vụ giám sát, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là mưa, lũ quét, sạt lở 

đất khu vực miền núi và sạt lở bờ sông, bờ biển; nghiên cứu, ứng dụng vật liệu 

mới, công nghệ tiên tiến, giải pháp mới trong phòng chống thiên tai; nghiên cứu, 

phát triển giống cây trồng có khả năng chịu hạn, mặn, úng ngập tốt hơn nhằm 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Tiếp tục theo dõi phương án ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa 

bàn tỉnh tỉnh; phối hợp với các cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đề 

tài “Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quy 

hoạch phát triển vùng lãnh thổ, vận hành an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và 

bảo tồn di tích văn hóa”. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn 

liên quan để tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, 

ứng phó với biến đổi khí hậu và phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống và 

giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường học, nhất là cấp 

tiểu học và trung học cơ sở. Chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho 

học sinh, thiết bị, dụng cụ học tập và cơ sở hạ tầng giáo dục khi xảy ra tình 

huống thiên tai, đặc biệt là bão, mưa lũ, rét đậm, rét hại; đầu tư xâv dựng trường 

học kết hợp điểm sơ tán dân đảm bảo yêu cầu an toàn khi xảy ra thiên tai. 

+ Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Tham mưu, hướng dẫn việc thực 

hiện chế độ, chính sách cứu trợ các đối tượng bị thiệt hại ở các địa phương vùng 

bị thiên tai; triển khai chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. 

+ Sở Văn hóa - Thể thao: Phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố Huế kiểm tra, hướng dẫn gia cố đảm bảo an toàn 

các biển quảng cáo, kiên quyết tháo dỡ các biển trái phép, không đảm bảo an 

toàn.  

+ Sở Du lịch: Chỉ đạo, thông báo đến Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp 

du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án phòng, chống thiên tai 

đảm bảo an toàn cho khách và nhân viên trong thời gian thiên tai; chuẩn bị, dự 

trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác, thực 

hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó với các tình huống bị chia 

cắt dài ngày. Nghiêm cấm việc đưa khách đến các khu vực nguy hiểm khi có 

thiên tai. 

- Sở Y tế: Có phương án bảo đảm chăm sóc y tế, cấp cứu người bị nạn ở 

các vùng bị chia cắt, cô lập; tổ chức dự trữ đầy đủ thuốc chữa bệnh, hoá chất xử 

lý môi trường, dụng cụ cấp cứu; kiểm tra bảo đảm phòng ngừa dịch bệnh, môi 
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trường; chỉ đạo, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sơ cứu cho lực lượng tại chỗ 

làm công tác cứu hộ, cứu nạn nhằm thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại 

chỗ”. 

- Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế: Chỉ đạo công tác an toàn lưới điện 

trong mùa mưa bão, ưu tiên cấp điện cho các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy ứng phó 

thiên tai; các trạm quan trắc, cơ quan dự báo thiên tai; các trạm bơm, các cống 

đầu mối tiêu úng; các hồ chứa nước. 

- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh:  Theo dõi tình hình khí tượng thủy văn diễn 

biến lũ, bão, thiên tai để ban hành các bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo kịp 

thời phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; vận hành các công trình hồ chứa 

nước 

- Các chủ hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện: 

+ Tổ chức quản lý, vận hành các công trình theo đúng quy trình; tăng 

cường kiểm tra để kịp thời gia cố, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho công 

trình và dân cư vùng hạ lưu. 

+ Xây dựng Phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập; 

phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du; thành lập Ban Chỉ huy phòng chống 

lụt bão công trình; xây dựng, rà soát và ký Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu  nạn tỉnh với các nhà máy thủy điện; có 

phương án dữ trữ vật tư, phương tiện tại các cụm công trình đầu mối.   

- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh: Tổ chức tuyên truyền cho 

các doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo bảo an toàn cho 

các kho hàng, nhà xưởng trọng yếu; kiểm tra hệ thống cây xanh trong các Khu 

công nghiệp và Cụm công nghiệp để thực hiện tỉa cành, nhánh, xử lý các cây 

xanh có nguy cơ gẫy, đổ. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT), Báo Thừa Thiên Huế, các cơ 

quan truyền thông của địa phương thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 

biến, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng để chủ động phòng, tránh, ứng 

phó thiên tai cho người dân; tăng cường cập nhật và phát tin kịp thời về tình 

hình thời tiết, diễn biến của mưa, bão, áp thấp nhiệt đới, xả lũ hồ chứa, triều 

cường, ... cho toàn thể cộng đồng nhân dân trên địa bàn biết để có ý thức phòng 

tránh, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.    

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế: 

- Tổ chức triển khai Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng 

dẫn đến các cấp, ngành, đặc biệt là cấp cơ sở (xã, thôn, bản, tổ dân phố...). Chủ 

động xây dựng kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó tương ứng từng 

loại hình, cấp độ rủi ro thiên tai, trong đó đặc biệt quan tâm đến các kế hoạch, 

phương án ứng phó với bão, bão mạnh, xả lũ các hồ chứa, thủy điện, nắng nóng, 

hạn hán, dông, lốc, sét…  
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- Rà soát, hoàn thiện và chủ động bố trí nguồn lực thực hiện kế hoạch 

phòng, chống thiên tai các cấp, phương án ứng phó thiên tai tương ứng từng cấp 

độ rủi ro thiên tai, nhất là lũ lớn, bão mạnh, siêu bão, sạt lở đất, lũ quét, đảm bảo 

sát với thực tiễn. 

- Kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

các cấp; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành 

viên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cấp. 

- Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai tại địa phương, bố trí nguồn 

lực, đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cơ quan làm công tác tham mưu phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các chương 

trình, hoạt động của các cấp, đoàn thể tại địa phương. Xây dựng lực lượng xung 

kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở trước mắt là tại cấp xã với lực lượng dân 

quân tự vệ làm lòng cốt, thời gian hoàn thành trong năm 2020. 

- Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, tổ 

chức diễn tập để rút kinh nghiệm cho phù hợp với thực tế của địa phương. 

- Sau khi Quỹ phòng, chống thiên tai được thành lập, triển khai thực hiện 

kế hoạch thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai, bảo đảm thu đúng, thu đủ, sử dụng 

hiệu quả cho công tác phòng, chống thiên tai. 

- Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để đầu tư, sửa chữa 

công trình phòng, chống thiên tai bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn trước mùa 

lũ hàng năm, nhất là hồ đập, đê điều, khắc phục sạt lở, ổn định dân cư, khu neo 

đậu tàu thuyền tránh trú bão. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình thủy lợi do địa 

phương quản lý; thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập; giám sát 

vận hành hồ chứa và đảm bảo thông tin cho người dân vùng hạ du khi xả lũ; 

kiểm tra, xử lý công trình làm gia tăng rủi ro thiên tai. 

- Rà soát thực trạng sử dụng đất ven biển, ven sông; quản lý chặt chẽ, xử 

lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất tại khu vực này. Xây dựng 

quy định về hành lang an toàn khu vực ven biển, ven sông, kênh rạch phù hợp 

với thực tế của địa phương, không để phát sinh công trình nằm trong khu vực 

không bảo đảm an toàn; thời gian hoàn thành trong năm 2019.  

- Điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng 

khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm vùng miền, 

thích ứng với thiên tai, đảm bảo sinh kế bền vững, giảm thiệt hại cho sản xuất. 

- Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo 

của cấp chính quyền đến từng thôn, bản, tổ dân phố, người dân, đặc biệt người 

dân ở vùng trũng thấp, ven sông và hạ lưu các hồ chứa để người dân sẵn sàng ứng 
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phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan. Vận động nhân dân chủ 

động chuẩn bị, sẵn sàng phòng chống bảo vệ tài sản của gia đình. Chỉ đạo, phối 

hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, thực hành diễn tập về các tình huống thiên 

tai giả định, phương án xử lý, tránh tình trạng bị động, hoảng loạn khi có thiên tai 

xảy ra. 

- Rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ chịu ảnh 

hưởng thiên tai, đặc biệt tại khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. 

- Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ các lực lượng, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ 

nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn. Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, vật liệu, phương tiện để sẵn sàng 

thực hiện nhiệm vụ cứu hộ người, tài sản, sản xuất và công trình, khắc phục kịp 

thời thiệt hại do thiên tai. 

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh: 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, Hội Nông dân tỉnh,... và 

các tổ chức liên quan: 

Phối hợp với các đơn vị, địa phương tham gia công tác phòng, chống, 

khắc phục hậu quả thiên tai; tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội 

viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống thiên tai.  

Lồng ghép nội dung công tác phòng, chống thiên tai với hoạt động của 

các đơn vị, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”, tiêu chí đánh giá công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020”, “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP và Kế hoạch này. 

d) Các sở, ban, ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 

được giao chủ động khắc phục hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn thời gian qua, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm 

vụ phòng ngừa, ứng phó hiệu quả các tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế theo chức 

năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao xây dựng, ban hành kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về 

công tác phòng, chống thiên tai. Đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển 

khai Kế hoạch này và của từng sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương; định kỳ 

hàng năm sơ kết, báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức quán triệt đến từng 

cán bộ, công chức, các đơn vị, bộ phận trực thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình quản lý nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu thấy cần sửa đổi, bổ 

sung những nội dung cụ thể, các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương chủ động 

đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tổng hợp và báo báo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

  Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT ; 

- UBQG ứng phó sự cố thiên tai và TKCN; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã,thành phố Huế; 

- Các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- VP: LĐ và các CV; 

- Lưu: VT, NN. 

      TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
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