
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK  
  

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:               /UBND-NNMT  
Đắk Lắk, ngày          tháng 8 năm 2021 

V/v công tác phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 
 

Kính gửi:  

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, 

Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Thông 

tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh; 

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh; 

- Ban quản lý dự án đ u tư  ây dựng công trình giao thông 

và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh;  

                                - Ban Quản lý dự án đ u tư  ây dựng các huyện: M’Drắk    

    Krông Ana, Krông Pắc, Krông Bông; 

- UBND các huyện, thị  ã, thành phố. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2224/SNN-PCTT ngày 22/07/2021 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị triển khai thực hiện 

Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 17/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc 

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị 

trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; 

Công văn số 76/TWPCTT ngày 30/6/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

Phòng, chống thiên tai về việc triển khai kết luận chỉ đạo Hội nghị trực tuyến 

công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ 

trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan:  

- Rà soát, tham mưu kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định; phân công trách nhiệm từng thành 

viên, từng cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định của 

pháp luật. 

- Tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến từng tình huống thiên tai, 

tham mưu, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả.  

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ trực ban, kiến 

thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai đáp ứng 

yêu c u nhiệm vụ được giao.  

- Rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng tình huống thiên tai cụ 

thể có thể  ảy ra trên từng địa bàn, đặc biệt c n rà soát phương án sơ tán dân 
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phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn 

trong chỉ đạo, ứng phó với thiên tai, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống 

dịch bệnh.  

- Tham mưu triển khai thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và 

quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030 đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021; đồng thời,  

hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai, sự cố cho người dân, hướng tới  ây dựng 

cộng đồng,  ã hội an toàn trước thiên tai. 

- Xây dựng, cập nhật bổ sung bộ cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ, vật tư, 

phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phù hợp phục vụ công tác tham mưu chỉ 

đạo điều hành. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ 

viễn thám, đ u tư trang thiết bị công nghệ quan trắc, theo dõi, giám sát, công cụ 

hỗ trợ phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bảo 

đảm an toàn, hiệu quả nhất. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan Thường trực phòng 

chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: 

- Chịu trách nhiệm điều phối chung, tham mưu, chỉ đạo công tác phòng, 

chống thiên tai; lập kế hoạch, tổ chức các đoàn kiểm tra phương án chuẩn bị ứng 

phó thiên tai của các địa phương, trong đó chú trọng công tác bảo đảm an toàn 

dân cư, đê điều, hồ đập.  

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương  ây dựng bản đồ phân bố dân cư ở 

các khu vực có nguy cơ  ảy ra thiên tai, từng bước di dời dân cư. Phối hợp với các 

địa phương chuyển đổi nghề cho người dân ở các khu vực nguy hiểm. 

- Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện khắc phục hậu quả do 

thiên tai gây ra, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được UBND tỉnh hỗ trợ.  

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn của 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh:  

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh 

sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

có thể  ảy ra trên địa bàn tỉnh kịp thời, hiệu quả; đồng thời, đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch bệnh.  

- Chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai 

cho đội  ung kích phòng chống thiên tai cấp  ã. 

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị 

liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ 

phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

5. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo 

thiên tai, đảm bảo kịp thời, chính  ác. 
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6. Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Thông tin 

và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường và các Sở, 

ngành khác có liên quan sẵn sàng các kịch bản, kịp thời ứng phó sự cố, thiên tai 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

7. UBND các huyện, thị  ã, thành phố: 

- Kiện toàn cơ quan tham mưu về phòng, chống thiên tai cấp huyện, cấp 

xã đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả; đồng thời, phân công 

trách nhiệm từng thành viên, từng cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn, nâng cao năng lực cho cán bộ trực ban, lực lượng làm công 

tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhất là lực lượng trực tiếp làm 

công tác tại cơ sở. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến từng 

tình huống thiên tai, tham mưu, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả.  

- Chỉ đạo UBND cấp xã  ây dựng và tăng cường hoạt động của đội  ung 

kích phòng, chống thiên tai cấp  ã theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về Phòng, chống thiên tai tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 để 

chủ động  ử lý giờ đ u với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức đào 

tạo, tập huấn cho đội  ung kích phòng chống thiên tai cấp  ã.  

- Khẩn trương thực hiện khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đảm bảo 

sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được UBND tỉnh hỗ trợ và có phương án đảm 

bảo an toàn trong quá trình thi công. Trong đó nghiên cứu, áp dụng các quy định 

về  ây dựng công trình khẩn cấp tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng năm 2020; Luật Đ u tư công năm 2019 và Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 

dự án đ u tư  ây dựng.  

- Ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn, trong đó tập trung mua sắm bổ sung các phương tiện, trang thiết bị 

chuyên dùng phù hợp, đáp ứng yêu c u công tác phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tại địa phương (quy định tại Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 

01/10/2020 của Bộ Tài chính). 

- Phối hợp rà soát, xây dựng bản đồ phân bổ dân cư ở các khu vực có 

nguy cơ  ảy ra thiên tai, từng bước di dời dân cư. Thực hiện chuyển đổi nghề 

cho người dân ở các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ  ảy ra thiên tai.  

- Thực hiện rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với các tình huống 

thiên tai cụ thể có thể  ảy ra trên từng địa bàn đảm bảo phương châm “4 tại 

chỗ”, đặc biệt là phương án sơ tán dân phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 

diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn trong chỉ đạo, ứng phó với thiên tai, 

đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Tập trung đối với các loại 

hình thiên tai lớn, như: Hạn hán, lũ, ngập lụt, bão, sạt lở đất (thông tin cập nhật 

như Phụ lục kèm theo). Kết quả rà soát gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn - cơ quan Thường trực phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, 
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chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trƣớc ngày 30/8/2021 để tổng hợp báo 

cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai. 

8. Yêu c u Ban Quản lý dự án đ u tư  ây dựng công trình giao thông và 

nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh; Ban Quản lý dự án đ u tư  ây dựng các 

huyện: Krông Ana, Krông Pắc, Krông Bông, M’Drắk đẩy nhanh tiến độ  ử lý 

cấp bách các công trình phòng, chống thiên tai, di dân vùng thiên tai đã được bố 

trí kinh phí tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh; 

đồng thời có phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. 

Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 các tháng cuối của quý), cuối năm 

(trước ngày 20 tháng 12), các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND tỉnh (qua Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan Thường 

trực phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên 

tai theo quy định. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (để B/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh (để biết); 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Các phòng: TH, KT, NNMT; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, NNMT (Đg-12b). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Y Giang Gry Niê Knơng 
 

  



Phụ lục I 

SỐ LIỆU PHƢƠNG ÁN SƠ TÁN DÂN THEO CÁC CẤP ĐỘ RỦI RO DO BÃO NĂM 2021 

HUYỆN ………… 

TT Huyện/Xã 

Bão cấp độ 3 Bão cấp độ 4 Bão cấp độ 5 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số 

hộ 
Số khẩu 

Số 

hộ 
Số khẩu 

Số 

hộ 
Số khẩu Số hộ 

Số 

khẩu 
Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

              

I Huyện…                   

1 Xã…                   

2                     

II Huyện…                   

1 Xã…                   

2                     

  Toàn tỉnh                   

* Cấp độ bão lấy theo Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về Dự báo, cảnh báo, truyền tin 

và cấp độ rủi ro thiên tai khi dự báo cấp gió đổ bộ vào đất liền. 
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Phụ lục II 

SỐ LIỆU PHƢƠNG ÁN SƠ THEO CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ  

HUYỆN ………… 

TT Huyện/Xã 

Trên báo động 3 Trên báo động 3 +1m Trên lũ lịch sử 

Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung 

Số hộ 
Số 

khẩu 
Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu 

              

I Huyện…                   

1 Xã…                   

2                     

II Huyện…                   

  Toàn tỉnh                   

*Mức báo động lấy tại trạm g n nhất quy định tại (Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và các trạm địa phương. 
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Phụ lục III 

PHƢƠNG ÁN SƠ TÁN DÂN VÙNG NGUY CƠ CAO VỀ SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT 

HUYỆN ……………… 

TT  Tỉnh…….  
Sạt lở bờ sông, bờ suối  Lũ quét Sạt lỡ núi 

Vùng thƣờng xuyên chia cắt, ngập 

sâu 

Số hộ  Số ngƣời Số hộ Số ngƣời  Số hộ Số ngƣời  Số hộ Số ngƣời  

I Huyện… 
 

      
 

1 Xã… 
 

      
 

II Huyện…         
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Phụ lục IV 

TỔNG HỢP THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM SƠ TÁN DÂN TẬP TRUNG  

HUYỆN ……………… 

TT Địa điểm 

Vị trí 

Phạm vi di 

chuyển đến (km) 

Sức chứa 

(ngƣời 

/m
2
) 

Trang bị phòng 

chống dịch covid 

(Khẩu trang, sát 

khuẩn) 

Hội 

trƣờng xã 

Nhà Văn 

hóa 

Trƣờng 

học 

Trụ sở 

tôn 

giáo 

A Thiên tai cấp độ 3        

1 Huyện         

 Xã         

 Xã         

B Thiên tai cấp độ 4        

1 Huyện         

 Xã         

 Xã         

 …….        

 Tổng        
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Phụ lục V 

VẬT TƢ, PHƢƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

HUYỆN ……………… 

TT ĐỐI TƢỢNG ĐV Tổng  Xã … Xã … Xã … Xã … Xã … Xã … 
1 Vật tƣ                 

  - Đá hộc m
3
               

  - Đá dăm, s i m
3
               

  - Cát m
3
               

  - Đất m
3
               

  - Rọ th p cái               

  - Bao tải chiếc               

  - Vải bạt m
2
               

  - Tôn lợp m
2
               

  - Các vật tư khác                 

2 Trang thiết bị                 

  - Nhà bạt cứu sinh Cái               

  - Phao áo cứu sinh Cái               

  - Phao tròn cứu sinh Cái               

  - Máy phát điện  Cái               

  -  o mưa chuyên dùng Cái               

  - Flycam Cái               

  - Loa c m tay Cái               

  - Dây thừng m               

  - Máy Icom cái               

  - Các trang thiết bị khác …               

3 Phƣơng tiện                 

  - Xe cứu hộ các loại Chiếc               

  - Xe chữa cháy Chiếc               

  - Tàu, thuyền cứu nạn Chiếc               

  - Ca nô Chiếc               

  - Số ô tô có thể huy động Cái               

  + Xe 45 chỗ Cái               
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TT ĐỐI TƢỢNG ĐV Tổng  Xã … Xã … Xã … Xã … Xã … Xã … 
  + Xe 25-29 chỗ Cái               

  + Xe 16 chỗ Cái               

  + Xe 4-7 chỗ Cái               

  - Số ô tô tải có thể huy động Cái               

  - Số  e (ủi,  úc) huy động Cái               

  - Xe cứu thương Cái               

Ghi chú: Số lượng vật tư, phương tiện, trang thiết bị có thể huy động để ứng phó 
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Phụ lục VI 

NGUỒN NHÂN LỰC HUY ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI NĂM 2021 

HUYỆN ……………… 

Đơn vị tính: người 

TT LỰC LƢỢNG TỔNG CỘNG Xã … Xã … Xã … 

(1) (1) (3) (4) 

1 Quân đội          

2 Bộ đội biên phòng         

3 Công an         

4 Y tế         

5 Thanh niên tình nguyện         

6 Doanh nghiệp huy động         

7 Hội chữ thập đ          

8 Dân quân tự vệ         

9 Hội phụ nữ         

10 Lực lượng  ung kích         

11 Hội nông dân, đoàn thể khác         

12 Thành viên BCH, VPTT         

13 Cán bộ công nhân viên chức         

14 Lực lượng khác         
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Phụ lục VII 

THÔNG TIN VỀ NHU YẾU PH M 

HUYỆN ……………… 

TT PHẠM VI 

Lƣơng thực, thực phẩm Nƣớc 

uống 

đ ng 

chai 

Nhiên liệu H a chất khử trùng 
Thiết bị 

xử l  

nƣớc 

Dữ trữ 

phòng 

chống 

dịch 

Lương 

khô 

Mì 

tôm 
Gạo 

Thực 

phẩm 

Đồ 

hộp 

Chất 

đốt 

D u 

Diesel 
Xăng 

D u 

hoả 

Phèn 

chua 

Clo 
Vôi bột 

ra min B 

gói gói kg kg kg chai kg lít lít lít tấn viên tấn chiếc   

1 Xã A                               

2 Xã B                               

3 Xã C                               

4 Xã…                               
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Phụ lục VIII 

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÕNG THƢỜNG TRỰC BCH PCTT  

HUYỆN ………… 

Huyện Tổng Dƣới đại học 
Trình độ Đại 

học 

Trên Đại học 
Kinh nghiệm 

trên 10 năm 

Kinh nghiệm 

5-10 năm 
Ghi chú 

ĐT trong 

nƣớc  

ĐT nƣớc 

ngoài 
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