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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 
Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai hồ Cấm Sơn thuộc tỉnh  

Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn năm 2019 
 
 
 

Ngày 07/6/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai hồ Cấm Sơn thuộc tỉnh Bắc 
Giang, tỉnh Lạng Sơn năm 2019 đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình và triển 
khai công tác chuẩn bị diễn tập Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện 
Hữu Lũng năm 2019, tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo (tại Quyết 
định số 766/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn), 
thành viên Đoàn đạo diễn diễn tập (tại Quyết định số 70/QĐ-BCĐ ngày 
29/5/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập). 

 Sau khi nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình công tác chuẩn bị, 
thông qua các dự thảo Kế hoạch diễn tập, Lịch công tác, Lịch phát tình huống, Kế 
hoạch điều hành, Thông báo phân công nhiệm vụ; ý kiến phát biểu các đại biểu tham 
dự cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 
đạo ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - 
cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, UBND huyện Hữu Lũng - đơn vị thực hành 
diễn tập đã tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập triển 
khai các nội dung nhiệm vụ công tác diễn tập, đáp ứng được tiến độ, lộ trình kế 
hoạch đề ra.  

Để cuộc diễn tập đạt ý định chỉ đạo, bảo đảm tuyệt đối an toàn, UBND tỉnh 
yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Thành viên Ban Chỉ đạo, Đoàn đạo diễn, đơn vị diễn 
tập (UBND huyện Hữu Lũng) khẩn trương tập trung triển khai một số nhiệm vụ 
sau: 

 1. Ban Chỉ đạo diễn tập, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh) và các thành viên Ban chỉ đạo, Đoàn đạo diễn: 

a) Các cơ quan, thành viên Ban chỉ đạo, Đoàn đạo diễn khẩn trương xây 
dựng hoàn thiện đầy đủ các văn kiện chỉ đạo diễn tập; chuẩn bị nội dung theo 
phân công, tổ chức bồi dưỡng cho các thành phần diễn tập của huyện; bám sát chỉ 
đạo, theo dõi, hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể huyện Hữu Lũng xây dựng hệ 
thống văn kiện, chuẩn bị nội dung và làm công tác chuẩn bị diễn tập và thực hành 
diễn tập bảo đảm chất lượng, tiến độ.  
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b) Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh): 

- Rà soát, hoàn chỉnh các văn kiện: Kế hoạch diễn tập, Lịch công tác, Lịch 
phát tình huống, Kế hoạch điều hành, Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, 
Quy định hệ thống văn kiện trong diễn tập, Quy ước diễn tập... trình Ban Chỉ đạo 
tỉnh phê duyệt trước ngày 15/6/2019. 

- Xây dựng văn bản báo cáo Quân khu 1; chỉ đạo huyện Hữu Lũng hiệp đồng 
với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi 
Bắc Sông Thương, Trung đoàn 141/Sư đoàn bộ binh 3 bố trí lực lượng tham gia 
diễn tập cùng huyện Hữu Lũng. Bố trí cơ động bổ sung 01 xe cứu thương, 03 
xuồng máy cho UBND huyện Hữu Lũng để phục vụ công tác diễn tập. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu trình Chủ tịch 
UBND tỉnh thay thế thành viên Ban Chỉ đạo là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo (do ông Hoàng Quốc Tuấn đã chuyển công tác). 

- Tổ chức huấn luyện, tổng duyệt các nội dung, kiểm tra công tác chuẩn bị; 
dự kiến danh sách, đại biểu, khách mời; điều hành cuộc diễn tập theo đúng ý 
định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tổng hợp đánh giá kết quả; phối hợp 
với Sở Nội vụ thực hiện công tác khen thưởng diễn tập; chuẩn bị các điều kiện 
cho Ban Chỉ đạo khai mạc, bế mạc diễn tập. 

c) Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch bảo 
đảm an toàn cho cuộc diễn tập; tổ chức bảo đảm giao thông, lực lượng chỉ dẫn 
đường cho khách tham quan cơ động từ khu vực diễn tập vận hành cơ chế đến các 
khu vực thực binh diễn tập; bố trí 01 xuồng máy thực hiện nhiệm vụ tại khu vực 
diễn tập; chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ/Công an tỉnh chuẩn bị 
đầy đủ máy bơm và các thiết bị để tạo mưa phục vụ thực binh xử lý tình huống 
trong diễn tập. 

d) Sở Tài chính xem xét kiến nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về kinh phí 
bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia diễn tập, với quan điểm cố gắng bảo đảm 
chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia diễn tập theo quy định. 

2. UBND huyện Hữu Lũng 

- Tổ chức quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên 
và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập, xác định nhiệm vụ diễn tập 
là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện năm 2019, qua đó tạo sự 
nhất trí cao về nhận thức và hành động. 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện tham mưu cho Huyện ủy, 
HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, 
kế hoạch làm công tác chuẩn bị và thực hành luyện tập, diễn tập các nội dung theo 
đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện bảo đảm đầy 
đủ các yếu tố cho huấn luyện, diễn tập thực binh (xử lý hiện tượng thấm sủi qua 
thân đập, sạt trượt mái đập, sơ tán nhân dân, tìm kiếm cứu nạn trong diễn tập). 
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- Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia kết hợp quốc 
phòng với kinh tế và an ninh bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trong đó quan tâm 
việc kết hợp xử lý việc lấn chiếm hành lang hồ đập, hành lang an toàn giao thông, 
kết hợp đầu tư xây dựng công trình hạ tầng phục vụ diễn tập kết hợp xây dựng 
nông thôn mới xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng. 

- Bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, sửa chữa, nâng cấp đường cơ động bảo đảm 
cho các lực lượng cơ động trong quá trình diễn tập. 

- Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình diễn tập. 

- Chủ động phối hợp các cơ quan, ban ngành tỉnh giải quyết các khó khăn, 
vướng mắc, thường xuyên báo cáo tiến độ về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo  
để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo kịp thời xem xét, giải quyết. 

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Đoàn đạo diễn thường xuyên bám sát 
nhiệm vụ được giao, hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật chất kỹ 
thuật để cuộc diễn tập diễn ra thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối./. 
 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- TV BCĐ tại Quyết định 766/QĐ-UBND; 
- UBND huyện Hữu Lũng; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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