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BÁO CÁO 

Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự 

cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 196/HD-VP ngày 24/4/2020 của Văn phòng Ủy ban 

Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về Hướng dẫn tổng kết việc thực 

hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn đến năm 2020, UBND tỉnh Cao Bằng báo cáo như sau: 

PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1041/QĐ-TTg 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới phía bắc, thời gian qua tình hình thời 

tiết, khí hậu thủy văn trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biết khó lường, xuất hiện 

nhiều kiểu thời tiết cực đoan như rét đậm, rét hại, băng tuyết xảy ra ở một số vùng 

núi cao, lốc, sét, mưa đá, khô hạn, động đất, sạt lở đất, đá làm ách tắc giao thông, 

tàn phá các công trình hạ tầng cơ sở, ảnh hưởng đến đời sống, lao động sản xuất 

của nhân dân; ngoài ra, tình hình cháy nổ, cháy rừng xảy ra cũng để lại nhiều thiệt 

hại lớn về tài sản, kinh tế, môi trường. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Ưu điểm 

a) Về chỉ đạo thực hiện 

Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; Nghị định số 

30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ về quy định tổ chức, hoạt động 

ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 

thiên tai; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 

04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống hạn; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về công tác phòng, tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Quyết định số 649/QĐ-

TTg ngày 30/5/2019 của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai 

Quốc gia đến năm 2020, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các 

văn bản quy định, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh đã chủ động thực hiện tốt chức 
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năng tham mưu, phối hợp thực hiện theo đúng quy định của các Bộ, ngành Trung 

ương, các văn bản chỉ đạo theo ngành dọc về công tác ứng phó sự cố thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn (ƯPSCTT&TKCN) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

Kết quả công tác tìm kiếm cứu nạn từ năm 2016 đến nay, thực hiện theo 

phương châm “4 tại chỗ”, UBND tỉnh Cao Bằng thường xuyên chỉ đạo các Sở, 

ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, Thành phố chuẩn bị lực lượng, phương 

tiện, vật chất, khi có tình huống phải tổ chức trực cao điểm 24/24 giờ, bám sát địa 

bàn, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN), lấy lực lượng vũ trang (Quân 

đội, Công an và dân quân tự vệ) làm nòng cốt, cùng với một số trang thiết bị, 

phương tiện chuyên dụng hiện có để tham gia ứng cứu khi có tình huống xảy ra, 

giảm thiểu thiệt hại về người, vật chất, tài sản của nhà nước và nhân dân, đã tiến 

hành cứu nạn, xử lý tình huống 08 vụ việc, với 668 người, 25 phương tiện(1) cùng 

tham gia. 

b) Về kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng ƯPSCTT và TKCN 

- Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy PCTT& 

TKCN các cấp theo đúng quy định tại Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai và Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ 

quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng 

và triển khai kế hoạch thực hiện các văn bản chỉ đạo về phòng, chống thiên tai tại 

các cấp huyện, xã; thiết lập hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, 

chỉ huy điều hành, cảnh báo; chỉ đạo đảm bảo tổ chức hoạt động của Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp. 

- Hệ thống tổ chức ƯPSCTT&TKCN từ cấp tỉnh đến cấp xã được xây dựng 

theo bộ máy Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp. Trong đó, Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện làm nhiệm vụ thường trực về 

phòng, chống thiên tai; Cơ quan quân sự các cấp làm nhiệm vụ thường trực về 

ƯPSCTT&TKCN. 

- Về lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

các cấp, gồm: Các thành viên BCH PCTT&TKCN cấp tỉnh, các Sở, ban, ngành và 

cấp huyện, cấp xã; công chức, viên chức Văn phòng Thường trực BCH 

PCTT&TKCN cấp tỉnh, cấp huyện (Chi cục Thủy lợi, Phòng nông nghiệp và 

PTNT cấp huyện); lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã (Dân quân tự 

vệ, công chức xã, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ).  

                                           
(1)Năm 2016: Sập đổ nhà 5 tầng tại phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng: Hậu quả 3 người chết, 03 

người bị thương. 

Năm 2017: Chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh xử lý, nổ phá 48 khối đá có hiện tượng sạt lở, bên dưới có 04 hộ dân sinh sống 

Năm 2018:01 vụ Tai nạn giao thông, hậu quả; chết 04 người, bị thương 11 người.  

Năm 2019: Sạt 01 mỏ đá, lở đá xuống nhà dân = 02 vụ; đuối nước 01 vụ, hậu quả: Chết 03 người, bị thương 05 

người, hư hỏng 01 máy xúc, sập hoàn toàn 01 nhà cấp 4, 01 nhà bếp, 02 nhà sàn bị sô lệch; 10 ngôi nhà nằm trong diện 

phải di rời. (Chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh đánh sập 1 mỏm đá nguy hiểm tại xóm Bản Mới, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa) 

6 tháng đầu năm 2020: 01 vụ ngạt khí trong hang, hậu quả: Chết 02 người, 05 người bị thương. 

. 
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c) Xây dựng hệ thống văn bản, các kế hoạch ƯPSCTT&TKCN 

- Hệ thống văn bản: Từ năm 2016 đến năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

Văn phòng Thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban, 

ngành, lực lượng vũ trang xây dựng và triển khai các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện công tác ƯPSCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh, như Công văn số 168/SNN-

CCTL ngày 9/3/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020; Công văn số 

2281/UBND-NL ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chỉ 

thị số 19/CT-TTg về công tác phòng, tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Kế hoạch số 

2734/KH-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Nghị 

quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên 

tai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chương trình hành động số 37-Ctr/TU ngày 

13/7/2020 của Tỉnh uỷ Cao Bằng 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”. Ngoài ra, 

hàng năm các Sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh đều ban hành các văn bản 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ƯPSCTT&TKCN trên theo 3 giai đoạn (phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả); chú trọng công tác quản lý rủi ro thiên tai, lấy phòng 

ngừa là chính; bám sát phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời tập chung chỉ đạo tăng 

cường kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, xung yếu có nguy cơ xảy ra thiên 

tai; rà soát, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến khoáng 

sản, vật liệu xây dựng, công trình xây dựng, khai thác thuỷ điện, hồ đập chứa nước 

xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác ƯPSCTT&TKCN theo đúng quy định. 

- Các Kế hoạch ƯPSCTT&TKCN: Các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang 

trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 

kế hoạch ứng phó với các sự cố, như cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu dân 

cư; sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng, hầm lò khai thác khoáng sản; sự cố rò rỉ 

phóng xạ, bức xạ hạt nhân và phát tán hoá chất độc hại; sự cố động đất; tai nạn 

giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn máy bay xảy ra trên địa bàn 

tỉnh; sự cố vỡ hồ đập; sự cố cháy rừng; bão, áp thấp, lụt lớn, lũ quét, lũ ống, sạt lở 

đất đá; kế hoạch hiệp đồng lực lượng đứng chân trên địa bàn; kế hoạch ứng phó 

bão mạnh, siêu bão và các kế hoạch bảo đảm dự trữ hàng hoá thiết yếu, chú trọng 

các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng, nhất là vùng sâu, vùng xa; chỉ đạo thực 

hiện tốt công tác dự phòng, cung ứng tại chỗ và phương án bình ổn thị trường sau 

thiên tai. Đối với các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng đã được cơ quan 

có thẩm quyền thẩm định phương án ứng phó thiên tai, ứng phó các tình huống 

khẩn cấp các công trình, như hồ đập chứa nước thuỷ điện và vùng hạ du đập. 

d) Về bảo đảm ngân sách 

- Ngay từ đầu năm tài khóa UBND tỉnh đã hướng dẫn các huyện chủ động 

sử dụng nguồn kinh phí dự phòng đã được giao để thực hiện phòng, chống, khắc 

phục hậu quả thiên tai. Trong năm căn cứ tình hình thực tế phát sinh, từ nguồn 

kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu, nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, nguồn 
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tăng thu ngân sách UBND tỉnh đã quyết định giao bổ sung kinh phí cho các đơn vị 

để thực hiện các nhiệm vụ ƯPSCTT&TKCN. 

- Nguồn kinh phí chủ yếu để đầu tư khắc phục hậu quả sau thiên tai, như di 

dân ra khỏi vùng thiên tai; khắc phục hậu quả bão lũ, lũ quét, sạt lở đất, sửa chữa 

các tuyến đường, cầu, hồ đập, mương thuỷ lợi xuống cấp nghiêm trọng bởi ảnh 

hưởng thiên tai và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại hoa màu, nhà cửa để sớm khôi phục 

sản xuất ổn định đời sống, cụ thể đã chi theo các năm: Năm 2015 là 79,41 tỷ đồng, 

năm 2016 là 12,695 tỷ đồng, năm 2017 là 39,018 tỷ đồng, năm 2018 à 59,161 tỷ 

đồng, năm 2019 là 47,542 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2020 là 6,023 tỷ đồng. 

- Đối với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị phục vụ 

ƯPSCTT&TKCN còn ít, chỉ bảo đảm các vật chất, trang bị, dụng cụ phục vụ thiết 

yếu, thô sơ, chưa có mua sắm được các phương tiện chuyên dụng cho lực lượng 

các lực lượng tham gia ƯPSCTT&TKCN. Đối với các phương tiện được Trung 

ương cấp gồm các loại phao tròn, áo phao, xuồng ST 650, ST 450 khó phát huy 

hiệu quả, do là tỉnh miền núi và các tuyến đường độc đạo, cơ động khó khăn; các 

loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra là gió lốc, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập 

úng cục bộ xảy ra với mức độ nhanh, thời gian không kéo dài; cháy rừng lớn khó 

quan sát do đồi núi cao, ảnh hưởng lớn đến chỉ huy, hiệp đồng lực lượng tham gia 

chữa cháy. 

e) Công tác huấn luyện, diễn tập 

- Đào tạo, tập huấn kiến thức phòng, chống thiên tai: Được 34 giảng viên 

nòng cốt cấp tỉnh, do Trung ương tổ chức. 

- Tổ chức được 02 lớp tập huấn về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý 

rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho cán bộ lãnh đạo cấp Sở, ngành của tỉnh và 

các huyện, Thành phố, với 51 người tham gia. 

- Tổ chức được 02 lớp tập huấn tuyên truyền về rủi ro thiên tai, cách phòng 

tránh và sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu cho cán bộ các phòng ban 

cấp huyện. 

- Tổ chức được 06 lớp tập huấn tuyên truyền về rủi ro thiên tai, cách phòng 

tránh và sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu cho thành viên BCH 

PCTT&TKCN cấp xã và trưởng xóm. 

- Tổ chức được 82 buổi tập huấn tuyên truyền về rủi ro thiên tai, cách phòng 

tránh và sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu cho đại diện các hộ dân 

tại xóm. 

- Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an tỉnh tham gia tập huấn chuyên 

ngành Cứu hộ cứu nạn do Bộ Công an tổ chức. 

- Có 20 người tham gia tập huấn nâng cao nhân viên điều khiển phương tiện 

thuỷ nội địa trong tìm kiếm cứu nạn đối với lực lượng quân sự. 

- Huấn luyện cứu hộ - cứu nạn phổ thông cho lực lượng thường trực, dân 

quan tự vệ tham gia cứu hộ khi có tình huống được 15.000 lượt cán bộ, chiến sỹ. 
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- Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống 

cháy rừng rừng tại 03 huyện (Nguyên Bình, Bảo Lâm, Bảo Lạc) và diễn tập cấp xã 

tại 24 xã, với 4.800 người tham gia. Qua diễn tập các đơn vị đã nghiên cứu sát tình 

hình thực tế của địa phương, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động 

phòng ngừa là chính, sẵn sàng lực lượng khi có sự cố xảy ra. 

f) Hoạt động hợp tác Quốc tế và các nội dung khác 

 - Trong năm 2018, thực hiện nhiệm vụ Diễn tập cứu trợ thảm họa, dịch bệnh 

khu vực biên giới trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt 

Nam - Trung Quốc lần thứ 5 tại huyện Phục Hòa (nay là huyện Quảng Hoà). Đây là 

lần đầu tiên lực lượng vũ trang 2 nước kết hợp với lực lượng y tế địa phương tham 

gia diễn tập trung, đây cũng là cơ sở thuận lợi, bài học kinh nghiệm trong công tác 

ứng phó thảm họa, dịch bệnh khi có tình huống xảy ra trên khu vực biên giới. 

 - Chuyển giao công nghệ, sử dụng: Đã tiếp nhận bàn giao sử dụng ứng dụng 

các bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; phân vùng sương muối, 20 loa 

báo động cầm tay; lắp đặt 10 trạm đo mưa tự động. 

2. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân 

a) Hạn chế, khuyết điểm 

- Công tác di dời nhà ở ra khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai gặp rất 

nhiều khó khăn, do thiếu quỹ đất và kinh phí thực hiện. 

- Địa hình hiểm trở, đồi núi ngăn cách, giao thông chưa thuận lợi, dân cư 

phân tán, nên qua trình thông tin cảnh báo thiên tai gặp nhiều khó khăn. 

- Hệ thống đo mưa cảnh báo sớm thiên tai lũ quét, sạt lở đất còn bố trí quá 

mỏng chưa đáp ứng công tác cảnh báo tại chỗ cho người dân sở tại. 

- Kinh phí của tỉnh còn quá hạn chế để tổ chức công tác tập huấn, tuyên 

truyền phổ biến kiến thức về cách phòng, tránh thiên tai. 

- Người dân còn rất chủ quan, thiếu kiến thức về phòng, chống thiên tai, nên 

vẫn có hậu quả đáng tiếc xảy ra. 

b) Nguyên nhân: Do kinh phí hạn hẹp, khó khăn cho thực hiện nhiệm vụ; 

không có nguồn đầu tư mua sắm trang thiết bị để phục vụ ƯPSCTT&TKCN phù 

hợp với từng địa bàn. 

II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Từ thực tiễn công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong ứng 

phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở những năm vừa qua đã rút ra những bài học kinh 

nghiệm sau: 

- Công tác phòng, chống thiên tai phải chú trọng công tác phòng ngừa là chính, 

cần tuyên truyền sâu, rộng để nâng cao nhận thức của nhân dân, tránh chủ quan.  

- Phòng chống thiên tai cần sự quan tâm vào cuộc của toàn hệ thống chính 

trị, nhất là người đứng đầu của các cấp, các ngành. 

 - Thực hiện dự báo kịp thời, chính xác, cụ thể và thông tin sâu rộng đến các 
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cơ quan chức năng và toàn thể người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa để chủ động 

ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại. 

 - Ứng phó với thiên tai là công việc phức tạp, nhiều khó khăn, ảnh hưởng 

trực tiếp đến tính mạng và tài sản, có thể dẫn tới thảm họa. Vì vậy, cần có lực 

lượng chuyên nghiệp, đầy đủ trang thiết bị, công cụ, vật tư đáp ứng các nhiệm vụ 

nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.  

 - Lực lượng ứng phó và trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn cần được bố trí sẵn 

sàng tại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao để đáp ứng kịp thời và xử lý 

nhanh các tình huống thiên tai. 

 - Vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội là rất quan trọng trong 

công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai. 

 III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

 Là một tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, chủ yếu 

là sản xuất nông nghiệp, kinh tế còn nhiều khó khăn nên khi thiên tai xảy ra ảnh 

hưởng rất lớn đến đời sống dân sinh, kinh tế xã hội địa phương. Công tác khắc 

phục hậu quả sau thiên tai chưa đáp ứng kịp thời do nguồn lực của tỉnh hạn hẹp. 

Để đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân, an toàn trước thiên tai và phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh, đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét 

và cấp kinh phí cho tỉnh Cao Bằng để thực hiện xử lý cấp bách 8 công trình hồ 

chứa nước thuỷ lợi mất an toàn; di dời dân cư tập trung ra khỏi vùng nguy cơ cao 

về sạt lở đất, lũ quét; khắc phục các tuyến giao thông nông thôn và các công trình 

hạ tầng bị hư hỏng; thực hiện Chương trình MTQG về cấp nước sinh hoạt vùng 

cao; mua sắm các thiết bị, phương tiện phù hợp phục vụ ƯPSCTT&TKCN. 

PHẦN II 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC ƯPSCTT&TKCN ĐẾN NĂM 2030  

VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do tác 

động của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan 

và khó lường, tiếp tục gây ảnh hưởng đến địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Cao 

Bằng nói riêng, với cường độ, mức độ tác động khác nhau có thể chưa dẫn đến 

thảm hoạ nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội và mục tiêu phát triển 

kinh tế, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 II. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu tổng quát 

 Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức của cơ quan ƯPSCTT&TKCN các cấp; 

tổ chức hoạt động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm đáp ứng 

yêu cầu khi có tình huống xảy ra. Tiếp tục tiếp nhận, đầu tư, xây dựng cơ sở vật 

chất, chuyển giao kỹ thuật, mua sắm các trang thiết bị và phát triển nâng cao năng 
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lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây 

dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

 - 100% cơ quan ƯPSCTT&TKCN được kiện toàn đúng theo quy định. 

 - Thiết lập cơ chế xã hội hoá hoạt động ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn, huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia vào công tác 

ƯPSCTT&TKCN. 

 - Đầu tư, xây dựng, mua sắm các vật chất, trang thiết bị chuyên dụng phù 

hợp phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030. 

 III. NHIỆM VỤ 

 1. Kiện toàn tổ chức theo quy định, xây dựng lực lượng ƯPSCTT& TKCN 

 Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị kiêm nhiệm 

làm nhiệm vụ ƯPSCTT&TKCN theo Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 

21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ 

về phòng thủ dân sự. 

 2. Xây dựng hệ thống văn bản 

 Căn cứ hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để xây dựng 

các văn bản tổ chức thực hiện phù hợp với địa bàn tỉnh. 

 3. Xây dựng các Kế hoạch hoạt động ƯPSCTT&TKCN 

 Xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 tỉnh Cao 

Bằng; rà soát, bổ sung phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai và 

các kế hoạch ứng phó theo quy định tại các tình huống ƯPSCTT&TKCN và các kế 

hoạch cơ bản theo Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ 

về phòng thủ dân sự. 

 4. Hoạt động hợp tác quốc tế và các nội dung khác 

 Thực hiện theo quy định ngoại giao và kế hoạch của Chính phủ về hợp tác 

quốc tế ƯPSCTT&TKCN. 

 IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 - Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác ứng phó thiên tai, thảm hoạ theo 

đúng quy định, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ. 

 - Xác định các chương trình, dự án cần ưu tiên đầu tư theo năm và giai đoạn. 

 - Xây dựng danh mục trang thiết bị phù hợp với từng địa bàn, chức năng, 

nhiệm vụ của từng ngành thực hiện nhiệm vụ ƯPSCTT&TKCN. 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về các 

loại hình sự cố, thiên tai và biện pháp phòng tránh. 

 - Tiếp nhận bàn giao công nghệ, nghiên cứu, đầu tư, các trang thiết bị mới 

phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; áp dụng thành tựu 



8 

 

khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai; tiếp 

tục mua sắm các trang thiết bị phổ thông phục vụ “4 tại chỗ”. 

 Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg 

ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể 

lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020, kính đề nghị 

Văn phòng Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổng hợp, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Văn phòng Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn (Số 6 đường Sân golf Long 

Biên, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội); 

- UBND tỉnh: CT, các PCT;  

- BCH Quân sự tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- VP: CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, KT (Kh).                                                                

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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