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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

Số: 171/KH-SNgV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 

Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Sở Ngoại vụ 

  

 

Thực hiện Văn bản số 1047 /UBND-NL1 ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, 

căn cứ tình hình, thực tế tại đơn vị, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Chủ động phòng, chống thiên tai, sự cố xảy ra; từ đó xây dựng phương án 

và các biện pháp ứng phó đối với các loại hình thiên tai trên địa bàn sát với tình 

hình thực tế của đơn vị, góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, sự cố và tìm 

kiếm cứu nạn của đơn vị. 

- Thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực 

lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); đảm bảo an toàn về tính mạng 

CBCCVC và tài sản của cơ quan. 

- Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng và chính quyền các cấp 

để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Công tác phổ biến, tuyên truyền 

- Nội dung: Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về công tác phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường công tác vận động, hướng dẫn nhân dân ứng 

phó và khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

2. Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” 

- Nội dung: Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn của đơn vị; rà soát, điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế; thực hiện 

nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và chỉ đạo các phòng, 

đơn vị triển khai hiệu quả. 

* Thời gian thực hiện: Quý I/2021 và rà soát, điều chỉnh khi cần. 

- Nội dung: Lập kế hoạch đầu tư mua sắm các phương tiện, trang thiết bị 

thông dụng và chuyên dụng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho đơn vị. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Nội dung: Tổ chức tập huấn về ứng phó, phòng tránh sự cố, thiên tai; 

huấn luyện cho CBCCVC sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị 

hiện có để tham gia cứu hộ, cứu nạn, PCCC… 
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* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Nội dung: Tăng cường phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng và chính quyền 

các cấp để hạn chế ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra trên địa bàn; kiểm 

tra, sửa chữa, sẵn sàng phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm của đơn vị 

để có thể huy động trong trường hợp cần thiết. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. Tổ chức thực hiện 

Các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch này để triển khai và thực 

hiện, báo cáo kịp thời khi phát sinh sự việc bất thường cho Ban Giám đốc (qua 

Văn phòng - Thanh tra Sở). 

Giao Văn phòng - Thanh tra Sở chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các 

phòng, đơn vị triển khai thực hiện theo Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo Ban Giám 

đốc Sở báo cáo Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN tỉnh theo yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2021 của Sở Ngoại vụ./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VPTTr.  

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Thái Phúc Sơn 
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