
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng  7 năm 2020 
 

                                                      KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP 

ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự 

 

Thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về 

phòng thủ dân sự (sau đây gọi tắt là Nghị định số 02/2019/NĐ-CP); Quyết định số 

1042/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ quy định tại Nghị định số 02/2019/NĐ-CP sát với các tình huống, nhiệm vụ của 

tỉnh; làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các thảm họa có thể xảy ra. 

2. Yêu cầu  

- Các cấp, các ngành nắm vững chủ trương, nội dung công tác phòng thủ dân 

sự, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai xây dựng Kế hoạch phòng thủ dân sự; Kế 

hoạch ứng phó với các thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực, ngành 

phụ trách bám sát nội dung yêu cầu của Nghị định số 02/2019/NĐ-CP. 

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch 5 năm, kế hoạch 

hằng năm cho phù hợp, sát với tình hình; tổ chức luyện tập, huấn luyện, diễn tập về 

phòng thủ dân sự cho các lực lượng thuộc quyền. 

- Tích cực, chủ động chuẩn bị từ trước khi xảy ra thảm họa, chiến tranh; theo 

phương châm phòng là chính, ứng phó kịp thời khi có thảm họa, chiến tranh, khắc 

phục hậu quả; phát huy vai trò bốn tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, 

chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ”. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra 

biện pháp phù hợp để thực hiện công tác phòng thủ dân sự đạt được mục đích, yêu 

cầu đề ra.  

II. NỘI DUNG  

1. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện 

nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn, thành lập Ban Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự các cấp (trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn); kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công 

tác Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm phòng thủ dân 

sự các cấp. 

2. Xây dựng Kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp (tỉnh, huyện, xã); Kế hoạch 

ứng phó với các thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.  
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3. Đầu tư xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự; mua sắm các vật 

chất, trang thiết bị bảo đảm phòng thủ dân sự; xây dựng hệ thống dự báo, thông 

báo, báo động, bảo đảm hoạt động thường xuyên và dự trữ cho lực lượng chuyên 

trách, kiêm nhiệm phòng thủ dân sự, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hiệu quả.   

4. Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập; tổ chức 

thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện phòng thủ dân sự.  

(Chi tiết nội dung, phân công thực hiện tại biểu kèm theo Kế hoạch này). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh: Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện 

nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi các sở, ban, 

ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch phòng thủ dân sự; tổ chức chỉ huy phòng 

thủ dân sự, ứng phó với các thảm họa, bảo đảm an toàn, an ninh, giảm thiệt hại về 

người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các sở, 

ban, ngành, địa phương thực hiện phòng thủ dân sự. 

2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng Kế 

hoạch phòng thủ dân sự cấp tỉnh; thẩm định Kế hoạch phòng thủ dân sự của các 

huyện, thành phố, Kế hoạch ứng phó với các thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn 

của các sở, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Tham mưu theo dõi, hướng 

dẫn, kiểm tra các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng 

hợp các ý kiến đề nghị, báo cáo UBND tỉnh. 

3. Giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu trong công tác bảo đảm ngân sách thực hiện Nghị 

định số 02/2019/NĐ-CP theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật 

Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

4. Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, UBND 

các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể của ngành, địa phương 

và tổ chức thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP theo đúng quy định, bảo đảm 

chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định.  

5. Định kỳ hằng năm, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đánh 

giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, báo cáo UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh) để tổng hợp, đánh giá trong tổng kết công tác quốc phòng địa phương. 

Định kỳ 05 năm, 10 năm tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác 

phòng thủ dân sự./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư lệnh Quân khu 1; 

- Thường trực Tỉnh uỷ;                                                                            
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành;                                                                     

- UBND các huyện, thành phố;               

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: THNC, KT, KGVX, TTTH-CB;                                                                     
- Lưu: VT, (PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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