ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 150 /KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ
tướng Chính phủ và Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 03/7/2020 của Tỉnh ủy
Lạng Sơn về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng
Chính phủ và Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 03/7/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn
về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng
phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực
hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại
Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020, Tỉnh ủy giao tại Kế hoạch số 137KH/TU ngày 03/7/2020 để tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả, tạo chuyển biến
về nhận thức, thống nhất hành động trong công tác tác phòng ngừa, ứng phó,
khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành đối với công tác phòng ngừa,
ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
2. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp
trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh đối với công tác phòng ngừa, ứng phó,
khắc phục hậu quả thiên tai.
3. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và Kế hoạch số 137KH/TU ngày 03/7/2020 của Tỉnh ủy phải được tiến hành đồng bộ, lồng ghép với
việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, chương trình, kế
hoạch, dự án, đề án về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của
các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác phòng
ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
a) Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với tổ
chức đảng và cấp ủy đảng cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tổ chức
triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và Kế hoạch số 137-KH/TU ngày
03/7/2020 của Tỉnh ủy một cách thường xuyên, liên tục, lồng ghép trong các hội
nghị tuyên truyền, tổng kết...
b) Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện
“Chương trình truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với
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biến đổi khí hậu từ cộng đồng”; phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành, UBND các
huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền,
phổ biến pháp luật về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Luật
Phòng, chống thiên tai (Luật số 33/2013 ngày 19/6/2013 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (Luật số
60/2020QH14 ngày 17/6/2020). Đổi mới về phương pháp, hình thức tuyên
truyền, chú trọng việc tuyên truyền, truyền thông qua mạng xã hội. Chỉ đạo,
hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, các cơ sở
truyền thanh, truyền hình cấp huyện, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả
thiên tai tới Nhân dân và các cấp chính quyền, nhất là ở cơ sở.
2. Rà soát, kiến nghị, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính
sách
a) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về
phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh; chủ động rà soát, kiến nghị sửa đổi và bổ
sung hệ thống pháp luật về phòng, chống thiên tai theo hướng thống nhất, khắc
phục chồng chéo tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi.
Điều chỉnh, lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả
thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của các sở, ngành, các
huyện, thành phố theo hướng kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa việc gia tăng
rủi ro thiên tai, thích ứng với đặc điểm của từng địa phương, nhất là tại vùng
cao, biên giới, khu vực đông dân cư và xu hướng biến đổi khí hậu ảnh hưởng
đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện chính sách đặc thù cho
lực lượng làm công tác trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo,
kiểm tra, giám sát việc lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu
quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành, địa phương
theo hướng kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa làm gia tăng rủi ro thiên tai.
3. Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước về phòng, chống thiên
tai
a) Kịp thời kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể để nâng cao hoạt động
của cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên môn hóa, đảm
bảo sự tập trung, thống nhất, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan làm
nhiệm vụ phòng chống thiên tai các cấp, khắc phục tình trạng phân tán, chồng
chéo. Nâng tầm hoạt động của cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp theo
hướng chuyên trách, trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức bộ máy hiện có.
b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ngành và UBND các
huyện, thành phố rà soát, cập nhật điều chỉnh, hoàn thiện Kế hoạch nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động cứu hộ, cứu nạn.
c) Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai kiện toàn cơ quan tham mưu
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chỉ đạo điều hành và bộ máy quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai trực
thuộc theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên nguyên
tắc không tăng thêm đầu mối và biên chế.
4. Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo, theo dõi, giám sát thiên tai
a) Tăng cường năng lực quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo, phòng
ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai bằng giải pháp ứng dụng khoa
học, công nghệ; chú trọng ưu tiên đầu tư cho công tác dự báo khí tượng thủy
văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa và hiện đại để
giám sát lưu vực sông suối và hồ chứa. Tổ chức rà soát các vị trí, khu vực có
nguy cơ để từng bước đầu tư mua sắm các thiết bị đo mưa tự động, đo mực nước
phục vụ cho công tác dự báo, cảnh báo.
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, đến năm 2025
có 100% các khu vực ngầm tràn, khu vực thường xuyên bị ngập sâu, vùng nguy
cơ cao được lắp đặt các thiết bị cảnh báo, hướng dẫn.
Tăng cường rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật,
cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với đặc điểm thiên tai, điều kiện trên địa bàn tỉnh.
5. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực
a) Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng các kế hoạch,
chương trình, đề án nhằm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
thuộc phạm vi quản lý, đồng thời chủ động bố trí nguồn lực thích đáng trong kế
hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, kết hợp xã hội hóa các nguồn lực hợp
pháp khác để triển khai thực hiện có hiệu quả, dứt điểm các nhiệm vụ, chương
trình, đề án đã đề ra, tránh tình trạng thực hiện dở dang, kéo dài do thiếu kinh
phí.
b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế
hoạch cụ thể, ưu tiên bố trí ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai và huy động các nguồn lực hợp pháp
khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và đầu tư các
công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn, nhất là đầu tư xử lý cấp bách bảo
đảm an toàn cho hệ thống hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, khu vực trọng yếu,
di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét; đầu tư,
nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành
phòng, chống thiên tai các cấp và các chương trình, dự án có liên quan.
6. Ứng dụng khoa học công nghệ
Tăng cường ứng dụng khoa học trong quản lý, khai thác, vận hành cơ sở
dữ liệu, công cụ hỗ trợ chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc
phục hậu quả thiên tai.
Khuyến khích nghiên cứu đầu tư cho khoa học công nghệ, hợp tác công tư; chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ vào phòng ngừa, ứng phó, khắc
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phục hậu quả thiên tai; chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong
công tác trồng rừng, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với một số địa phương
có cùng điều kiện tự nhiên, đặc điểm khí hậu, thủy văn; tăng cường phối hợp với
Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây - Trung Quốc trong công tác phòng ngừa,
ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ
quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế
hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai để thực hiện Chỉ thị
số 42-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch này; hàng năm tổng hợp, báo cáo
tình hình triển khai thực hiện gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước
ngày 10 tháng 12 để tổng hợp xây dựng báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo các cơ
quan có thẩm quyền..
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các Sở,
ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan
triển khai thực hiện Kế hoạch này; hàng năm tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo
UBND tỉnh.
3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo
cáo đề xuất UBND tỉnh trong công tác bảo đảm nguồn kinh phí sự nghiệp cho các
sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ
tại Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật
liên quan.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các
huyện, thành phố, cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, cân đối đề xuất nguồn
vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, báo cáo, đề xuất
UBND tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.
5. UBND các huyện, thành phố chủ động bố trí từ ngân sách địa phương
và các nguồn tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại
Kế hoạch của địa phương.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy và các tổ chức liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).

CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu
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Phụ lục
DANH MỤC MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Kèm theo Kế hoạch số: 150 /KH-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
STT

1

2

Cơ quan chủ trì,
Thời gian
thực hiện
thực hiện
Sở Thông tin và Truyền
Xây dựng, triển khai chương trình
thông chủ trì, phối hợp
truyền thông về phòng, chống thiên tai
với Sở Nông nghiệp và 2020-2021
- Chủ động thích ứng với biến đổi khí
Phát triển nông thôn và
hậu từ cộng đồng.
cơ quan liên quan
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật,
nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn
vị, chính quyền các cấp, người dân và UBND các huyện, Thường xuyên
thành phố
cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó
và khắc phục hậu quả thiên tai.
Nhiệm vụ, đề án
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Tập huấn, phổ biến kỹ năng về Sở Nông nghiệp và
phòng, chống thiên tai, đặc biệt là với Phát triển nông thôn và
các loại hình thiên tai thường xuyên UBND các huyện,
xảy ra trên địa bàn tỉnh
thành phố

2021-2025

4

Phổ biến kiến thức về phòng, chống
thiên tai cho người dân thuộc vùng
thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên
tai

Hàng năm

5

Rà soát, kiến nghị sửa đổi và bổ sung, Các sở, ban ngành liên
hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách
quan

2020-2025

6

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc lồng
ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó,
khắc phục hậu quả thiên tai vào quy Sở Kế hoạch đầu tư
hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển phối hợp với các Sở
của ngành, địa phương theo hướng kết
liên quan
hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa làm
gia tăng rủi ro thiên tai

Thường xuyên
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Ban Quản lý Quỹ
Quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống
phòng, chống thiên tai
thiên tai tỉnh
tỉnh

Hàng năm

8

Hướng dẫn kiện toàn cơ quan tham
Ban chỉ huy PCTT và
mưu chỉ đạo điều hành và hệ thống tổ
TKCN tỉnh chủ trì, phối
chức bộ máy quản lý nhà nước phòng,
hợp Sở Nội vụ
chống thiên tai

2020-2022

UBND các huyện,
thành phố

6
STT

Nhiệm vụ, đề án

Cơ quan chủ trì,
thực hiện

Thời gian
thực hiện

9

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi
phạm pháp luật về phòng chống thiên
tai; đảm bảo thực thi hiệu quả các chính Sở Nông nghiệp và
sách, pháp luật về phòng, chống thiên Phát triển nông thôn và
tai. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm UBND các huyện,
thành phố
để bảo đảm tính răn đe từ đó ngăn chặn,
giảm dần các hành vi vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

Hàng năm

10

Cập nhật, hoàn thiện Kế hoạch nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ Chỉ huy Quân sự
cứu hộ, cứu nạn và lực lượng xung
tỉnh chủ trì
kích phòng, chống thiên tai cơ sở

Hàng năm

11

Lắp đặt các thiết bị, cảnh báo, hướng
dẫn

2021-2025

12

Ứng dụng khoa học, công nghệ trong
quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo Các sở, ngành, UBND
thiên tai; trong phòng ngừa, ứng phó các huyện, thành phố
và khắc phục hậu quả thiên tai

13

14

15

16

UBND các huyện,
thành phố

Rà soát, cập nhật kịch bản biến đổi
khí hậu; hiện đại hóa hệ thống dự báo Sở Tài nguyên và Môi
khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, trường chủ trì, phối hợp
giám sát thiên tai chuyên dùng; tăng với các cơ quan liên
cường dự báo dài hạn về thiên tai,
quan
nguồn nước
Rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung
Sở Xây dựng chủ trì,
quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phù
phối hợp các Sở, ngành
hợp với đặc điểm thiên tai, điều kiện
liên quan
tự nhiên trên địa bàn tỉnh
Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở Sở Nông nghiệp và
dữ liệu, trang thiết bị chuyên dùng của Phát triển nông thôn và
cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành UBND các huyện,
phòng chống thiên tai các cấp
thành phố
Sở Nông nghiệp và
Xây dựng Chương trình bố trí, sắp xếp Phát triển nông thôn
dân cư nhằm phòng, tránh và giảm chủ trì, phối hợp với
nhẹ thiên tai
các cơ quan liên quan
và UBND các huyện
thành phố

Hàng năm

2021-2025

Hàng năm

Hàng năm

2020-2025

7
STT

17

18

Cơ quan chủ trì,
Thời gian
thực hiện
thực hiện
Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
Năm 2021 xây
Xây dựng kế hoạch, ưu tiên bố trí
chủ trì, phối hợp với
dụng kế hoạch;
ngân sách tập trung xử lý hồ đập xung các Sở: Kế hoạch và
thực hiện 2022yếu, sạt lở bờ sông, khu vực trọng yếu Đầu tư, Tài chính và
2025
UBND các huyện,
thành phố
Kêu gọi, vận động các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng,
Uỷ ban Mặt trận Tổ
đóng góp nhân lực, vật lực, tài chính
quốc VN tỉnh; Hội Chữ Hàng năm
cho công tác phòng ngừa, ứng phó,
thập đỏ tỉnh
khắc phục hậu quả thiên tai trên địa
bàn tỉnh.
Nhiệm vụ, đề án

