
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:79/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày  20  tháng 4 năm 2018 
 

KẾ HOẠCH 
Chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Văn Quan 

 
Thực hiện Chỉ lệnh số 51/CL-BTL ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Tư 

lệnh Quân khu 1 về công tác quân sự, quốc phòng năm 2018, Chỉ thị số 37/CT-
UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quốc phòng trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch chỉ đạo diễn 
tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Văn Quan năm 2018, với nội dung cụ thể 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính 
quyền; công tác tham mưu và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các phòng, 
ban, ngành, đoàn thể huyện trong xử trí các tình huống do thiên tai gây ra trên 
địa bàn huyện Văn Quan; 

b) Đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, tổ chức huấn 
luyện và thực hành xử trí tình huống cháy rừng của lực lượng vũ trang trên địa 
bàn huyện Văn Quan;  

c) Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, chủ động trong 
công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân 
huyện Văn Quan. Đồng thời bổ sung hoàn thiện các kế hoạch và phương án 
phòng cháy, chữa cháy rừng đơn vị. 

2. Yêu cầu 

a) Vận dụng linh hoạt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ 
quan, ban, ngành làm tham mưu, Chỉ huy trưởng quân sự chỉ huy thống nhất các 
lực lượng vũ trang phối hợp với các lực lượng trong công tác chữa cháy rừng, 
cứu hộ- cứu nạn; 

b) Các cấp, các ngành, đơn vị diễn tập làm tốt công tác chuẩn bị; diễn tập 
đúng cương vị, sát thực tế và phù hợp điều kiện của từng địa phương. Kết hợp 
nhiệm vụ diễn tập gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; 

c) Tổ chức diễn tập chặt chẽ, hiệu quả; an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, 
hình thức; sau diễn tập tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và có những giải pháp 
cụ thể nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống thiên 
tai, phòng cháy, chữa cháy rừng; 

d) Tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người 
và các phương tiện tham gia diễn tập. 
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II. NỘI DUNG DIỄN TẬP  

1. Giai đoạn 1. Diễn tập vận hành cơ chế lãnh đạo 

- Thông báo tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn; chuyển cấp báo động 
cháy rừng từ cấp 4 lên cấp 5, chuyển địa phương vào tình huống cấp bách để xử 
trí tình huống cháy rừng; 

- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện. 
Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể, 
UBND các xã (thị trấn). 

2. Giai đoạn 2. Thực hành xử trí tình huống cháy rừng (có thực binh) 

- Vấn đề huấn luyện 1:  Phát hiện đám cháy và thông báo, báo động, thực 
hành chữa cháy rừng. 

- Vấn đề huấn luyện 2:  Đám cháy bùng phát lớn, có nguy cơ lan rộng và 
gây hậu quả nghiêm trọng. 

- Vấn đề huấn luyện 3: Khu vực rừng bị cháy đã được khống chế dập tắt. 
3. Giai đoạn 3:  Kết thúc diễn tập 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Thời gian chuẩn bị diễn tập: Từ tháng 5 - 9/2018; 

- Thời gian thực hành diễn tập: 01 ngày (dự kiến tuần 4 tháng 9/2018). 

(Thời gian cụ thể giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất, báo cáo ). 

2. Địa điểm: Tại trụ sở UBND huyện và thực địa (tại thực địa giao Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị diễn tập khảo sát, 
báo cáo). 

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP DIỄN TẬP  

 1. Tổ chức 

- Cấp tỉnh: Thành lập Ban Chỉ đạo; cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo; 
Đoàn đạo diễn diễn tập (có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Đạo diễn riêng).  

- Cấp huyện: Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức và thực hành diễn tập để trực 
tiếp chỉ đạo làm công tác chuẩn bị, bảo đảm các mặt cho diễn tập theo ý định 
của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. 

2. Phương pháp: Kết hợp cả 02 phương pháp diễn theo đạo và đạo theo 
diễn, trong đó lấy diễn theo đạo là chủ yếu. 

V. THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Đại biểu mời dự 

- Thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân khu 1; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính 
trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật (Quân khu 1); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 
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- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh. 

2. Cấp tỉnh:  Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Đoàn đạo 
diễn diễn tập và bộ phận phục vụ.  

3. Cấp huyện 

Lãnh đạo: Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQ huyện; các 
phòng, ban, ngành; các Ban đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện và một số 
quần chúng Nhân dân của 01 đến 02 xã tham gia. Thực binh xử trí tình huống 
cháy rừng; bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và một số cơ quan, ban ngành của 
huyện Văn Quan. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

a) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan xây 
dựng, thẩm định các văn bản UBND tỉnh (Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh) để chỉ đạo 
và điều hành diễn tập; 

b) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, 
ngành thực hiện kế hoạch chỉ đạo diễn tập của UBND tỉnh; thực hiện các nhiệm 
vụ khác trong diễn tập theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

a) Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ 
đạo; cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo; Đoàn đạo diễn diễn tập của tỉnh để chỉ 
đạo huyện Văn Quan tổ chức diễn tập; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn chủ trì tham mưu xây dựng phương án (ý định) diễn tập trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt và xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành nhiệm vụ diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, chỉ đạo 
UBND huyện Văn Quan làm công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập; kịp thời 
tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh giải quyết các vấn đề vướng 
mắc, nảy sinh trong quá trình tổ chức triển khai. 

c) Phối hợp với Sở Tài chính dự toán ngân sách chi nhiệm vụ diễn tập. 

d) Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Quan thực hiện tốt công tác 
tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện làm công tác chuẩn bị và thực hành diễn 
tập đạt kết quả tốt, an toàn. 

đ) Tổng hợp kết quả các cuộc diễn tập báo cáo Quân khu 1, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh theo quy định. 

3. Công an tỉnh 

a) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án xử trí các 
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tình huống về an ninh trật tự trong công tác tổ chức triển khai cuộc diễn tập; 
chuẩn bị nội dung, chỉ đạo công tác huy động lực lượng công an tham gia diễn 
tập phòng cháy, chữa cháy rừng theo kế hoạch. 

b) Chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập. 

c) Tổ chức hệ thống đạo diễn Công an huyện và thực hiện các nhiệm vụ 
khác trong diễn tập theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.  

4. Sở Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự toán, bảo đảm ngân 
sách chi cho nhiệm vụ diễn tập; giám sát chi tiêu, thanh quyết toán theo Luật 
Ngân sách. 

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài 
chính – Kế hoạch huyện thực hiện công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. 

c) Cử thành viên tham gia đạo diễn và thực hiện các nhiệm vụ khác theo 
yêu cầu diễn tập và sự phân công của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án (ý 
định) diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng trong diễn tập huyện Văn Quan sát 
thực tế, thiết thực, hiệu quả. 

b) Chủ trì khảo sát chuẩn bị địa điểm thực binh xử trí các tình huống chữa 
cháy rừng; phối hợp trong công tác huy động lực lượng, phương tiện tham gia 
diễn tập. 

6. Các sở, ban, ngành còn lại 

a) Tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập theo chức 
năng, nhiệm vụ; chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải quyết 
những vấn đề khó khăn phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành.  

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban của huyện Văn Quan làm công tác 
chuẩn bị và thực hành diễn tập. 

c) Cử thành viên tham gia đạo diễn và thực hiện các nhiệm vụ khác theo 
yêu cầu diễn tập và sự phân công của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. 

7. Đề nghị Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng 
HĐND tỉnh 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo 
Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Quan làm công 
tác chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Cử thành viên tham gia chỉ đạo, 
đạo diễn diễn tập. 

8. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; các Ban đảng, đoàn thể 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo 
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện Văn Quan làm công tác chuẩn bị và thực 
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hiện nhiệm vụ diễn tập. Cử thành viên tham gia chỉ đạo, đạo diễn diễn tập. 

9. Huyện Văn Quan  

a) Tổ chức quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các xã, phường, thị trấn làm tốt mọi công 
tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo kế hoạch của UBND tỉnh; 

b) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn khảo sát xác định vị trí diễn tập vận hành cơ chế, khu thực binh trong 
diễn tập; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho diễn tập tại vị trí thường xuyên, 
khu thực binh sát với thực tế, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; 

c) Triển khai nhiệm vụ diễn tập phải kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, xã hội; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và huy động lực lượng, 
phương tiện thực hiện nhiệm vụ diễn tập; 

d) Chỉ đạo các phòng, ban, ngành chuẩn bị nội dung, xây dựng hệ thống 
văn kiện diễn tập theo quy định; tổ chức luyện tập, diễn tập theo kế hoạch;  

đ) Bảo đảm ăn, nghỉ cho Ban Chỉ đạo, Đoàn đạo diễn của tỉnh về chỉ đạo, 
đạo diễn diễn tập tại huyện; 

e) Lập dự toán ngân sách chi nhiệm vụ diễn tập, thanh quyết toán theo Luật 
Ngân sách; 

f) Kết thúc diễn tập tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. 

Yêu cầu thủ trưởng các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực 
hiện nghiêm túc Kế hoạch này.  

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 
đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận:                                                                       
- Bộ Tư lệnh Quân khu 1; 
- Thường trực Tỉnh ủy;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Ban Xây dựng đảng (Tỉnh ủy); 
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 
- Huyện ủy, UBND huyện Văn Quan; 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: KTTH, KTN, TH; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

 

CHỦ TỊCH 
 

  
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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