
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn lái xuồng tìm kiếm cứu nạn năm 2020 

 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao trình độ, khả năng điều khiển các phương tiện tìm kiếm cứu nạn 

cho lực lượng kiêm nhiệm làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn của lực lượng vũ trang 

tỉnh, khả năng làm chủ một số loại phương tiện tìm kiếm cứu nạn trong thực hiện 

nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương khi có tình huống xảy ra. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, đơn vị phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ làm tốt công tác chuẩn 

bị tập huấn; cử đúng, đủ thành phần tham gia tập huấn. 

- Tổ chức tập huấn đúng kế hoạch, đạt chất lượng cao, bảo đảm an toàn 

tuyệt đối. 

- Cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị về tập huấn chấp hành nghiêm kỷ 

luật quân đội, quy định của lớp tập huấn; tích cực nghiên cứu, luyện tập và kiểm 

tra đạt kết quả cao nhất. 

II. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN 

Bài 1: Hiểu biết về tính năng, cấu tạo chính của xuồng VSN-1500; ST-450, 

ST-660, xuồng máy, xuồng cao su. 

Bài 2: Các trang bị cứu sinh và phương pháp sử dụng. 

Bài 3: Thực hành hạ thuỷ, lắp ghép, thu hồi xuồng ST-450, ST-660. 

Bài 4: Kỹ thuật điều khiển, sử dụng các loại xuồng VSN-1500; ST-450, ST-

660 tìm kiếm cứu nạn. 

Bài 5: Thực hành động tác cứu hộ, cứu nạn, phương pháp cấp cứu người bị nạn. 

Bài 6: Bảo quản và khắc phục một số hỏng hóc thông thường xuồng và máy đẩy. 

III. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG THAM GIA TẬP HUẤN 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

(sau đây gọi chung là các đơn vị), trong đó: 

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (47 đồng chí): 

- Cơ quan và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 19 đồng chí. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố, Trung đoàn 123 mỗi đơn vị 02 

đồng chí, riêng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tràng Định 06 đồng chí. 
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2. Công an tỉnh (17 đồng chí): 

- Công an tỉnh: 06 đồng chí. 

  - Công an các huyện, thành phố mỗi đơn vị 01 đồng chí. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (17 đồng chí): 

- Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 06 đồng chí; 

- Các đồn Biên phòng, mỗi đồn 01 đồng chí. 

* Tổng số học viên 84 đồng chí. 

4. Ban Tổ chức, cơ quan giúp việc, Tổ Giáo viên, Trợ giáo, đội mẫu, phục vụ 

a) Ban Tổ chức gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn của tỉnh. 

b) Tổ Giáo viên, phục vụ gồm:  các đồng chí của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, 

Công an tỉnh. 

c) Lớp tập huấn 

- Lực lượng tham gia tập huấn, biên chế thành 01 lớp, có một lớp trưởng do 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ huy chung, trong đó: 

+ Trung đội 1: gồm cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân 

sự các huyện, thành phố (01 đồng chí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trung đội 

trưởng).  

+ Trung đội 2: gồm Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố (01 đồng 

chí của Công an tỉnh làm Trung đội trưởng). 

+ Trung đội 3: gồm cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn Biên 

phòng (01 đồng chí của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trung đội trưởng). 

* Tổng quân số tập huấn dự kiến: 120 đồng chí. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian  

- Họp Ban Tổ chức, Tổ Giáo viên triển khai kế hoạch: tuần 4 tháng 6/2020. 

- Hoàn thành công tác chuẩn bị: tuần 1 tháng 7/2020. 

- Tập huấn 07 ngày, tuần 2 tháng 7 năm 2020 (dự kiến từ ngày 06-

12/7/2020). 

2. Địa điểm  

- Khai mạc, bế mạc; học tập lý thuyết: tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh (Số 02, đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

- Huấn luyện thực hành: tại sông Kỳ Cùng (khu vực Đền Bà chúa Thượng 

ngàn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 
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V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Bảo đảm kinh phí: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Văn 

phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lập dự toán 

kinh phí thực hiện báo cáo Sở Tài chính thẩm định làm cơ sở thực hiện. Nguồn 

kinh phí lấy từ nguồn kinh phí tập huấn lái xuồng năm 2020 đã giao Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Bảo đảm trang bị, vật chất tập huấn: các đơn vị mang xuồng và các 

vật dụng, dụng cụ đã được trang bị để bảo đảm cho cán bộ tham gia tập huấn, 

luyện tập. Cụ thể: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động 03 xuồng ST - 450; Công an 

tỉnh huy động 01 xuồng ST - 450; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động 

01 xuồng ST - 450. 

3. Bảo đảm phương tiện: các đơn vị tự bảo đảm phương tiện đưa đón học 

viên, lực lượng phục vụ, vận chuyển xuồng và các cơ sở vật chất trong quá trình 

tập huấn theo đầu mối đơn vị.   

4. Bảo đảm ăn, nghỉ 

Các đơn vị quản lý quân số, ăn, nghỉ, theo đầu mối đơn vị; huấn luyện tập 

trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức (riêng cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự 

các huyện, thành phố, Trung đoàn 123 ở tập trung tại Nhà khách trong của Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh). 

5. Trang phục: các đồng chí tham gia tập huấn mang theo đầy đủ quân tư 

trang cá nhân theo quy định của từng lực lượng (khai mạc, bế mạc, học tập tại hội 

trường mặc quân phục mùa hè; học ngoài thực địa mặc quân phục dã ngoại, đội 

mũ cứng, đi dép quai hậu). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ giáo 

viên, phục vụ để điều hành công tác tập huấn; tham mưu ban hành văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo, chuẩn bị nội dung, chương trình điều hành tập huấn theo kế hoạch. 

- Là cơ quan trung tâm hiệp đồng tổ chức tập huấn; phối hợp với Văn 

phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài chính 

dự toán kinh phí bảo đảm cho lớp tập huấn; phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, triển khai làm tốt công tác chuẩn bị bảo đảm cơ sở 

vật chất... 

- Bồi dưỡng giáo viên, trợ giáo, huấn luyện đội mẫu và tổ chức tập huấn đạt 

kết quả tốt, đảm bảo an toàn; tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và 

thông báo cho các cơ quan, đơn vị. 

2. Sở Tài chính 

Bảo đảm ngân sách cho thực hiện nhiệm vụ tập huấn lái xuồng, giám sát 

việc sử dụng kinh phí bảo đảm đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, thanh quyết 

toán theo quy định. 
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3. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành tập huấn theo kế hoạch; giúp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi chỉ đạo việc tổ chức tập huấn; phối hợp với các đơn vị 

làm tốt công tác chuẩn bị bảo đảm vật chất, lập dự toán kinh phí, bảo đảm cho lớp 

tập huấn đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.  

4. Công an tỉnh 

Chỉ đạo Công an thành phố Lạng Sơn bảo đảm an ninh, trật tự an toàn trong 

khu vực tập huấn; vận chuyển, hạ thủy xuồng và các vật chất bảo đảm cho tập 

huấn theo hiệp đồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cử 01 đồng chí cán bộ (cán bộ 

cấp Phòng phụ trách công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn) tham 

gia Ban Tổ chức và tập huấn theo kế hoạch. 

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  

Vận chuyển hạ thủy xuồng và các vật chất bảo đảm cho tập huấn theo hiệp 

đồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức và tập huấn 

theo kế hoạch. 

6. Các đơn vị tham gia tập huấn 

Quán triệt và thực hiện nghiêm kế hoạch tập huấn lái xuồng; lập danh sách 

cán bộ tham gia Ban Tổ chức và danh sách cán bộ tham gia tập huấn gửi về Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh (qua Ban Tác huấn/Phòng Tham mưu/Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh Lạng Sơn) trước ngày 26/6/2020. 

* Chú ý: thành phần tham gia tập huấn là những đồng chí cán bộ biết bơi 

chưa được tập huấn và các đồng chí đã tập huấn nhưng không quá 2 lần. 

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                        
 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                                                                               
- Các Sở: NN&PTNT, TC, GTVT; 

- Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBP tỉnh, CA tỉnh;  

- Ban CHQS huyện, thành phố, Trung đoàn 123; 

- Công an các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: TH-NC, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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