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KẾ HOẠCH 
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:  

Xã Chi Lăng Bắc có tổng diện tích tự nhiện 550,51ha. Trong đó đất nông 
nghiệp là: 377 ha, địa hình không bằng phẳng, hệ thống tiêu thoát úng những 
năm gần đây gặp nhiều khó khăn. Xã có tuyến đê sông Cửu An dài 2,5km; trên 
1.000m bờ vùng Bắc Hưng Hải. Có 2 cống là: cống Tầu và cống Chùa Đỏ; riêng 
cống Tầu là cống ngầm lâu đời được chia thành 2 cống, không có mang, không 
có cánh phai rất khó khăn trong phòng chống úng, lụt khi nước sông Luộc tại 
Bến Trại vượt báo động 3 . 

II. NHIỆM VỤ: 

1. Thường xuyên quán triệt nhiệm vụ, Chỉ thị của cấp trên đến cán bộ, nhân 
dân địa phương, nâng cao nhận thức về những thiệt hại do thiên tai gây ra. Cảnh 
giác cao với các tình huống do bão lụt xảy ra. 

2. Tổ chức lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ. Xử lý tốt các tình huống xảy ra không để bị bất ngờ. Giữ gìn an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tính mạng cho con người, tài sản của 
tập thể và của nhân dân. 

3. Làm tốt công tác phòng chống úng, tổ chức lực lượng ứng cứu, giải toả, 
khơi thông dòng chảy. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định và mệnh lệnh 
trong công tác phòng chống úng lụt bão. 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 
NĂM 2022.

1. Thành lập BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các 
tiểu ban: 

Căn cứ Quyết định Thành lập BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn năm 2022, thành lập các tiểu ban phụ trách bao gồm: 

1.1. Tiểu ban tiền phương: 

1- Ông: Đoàn Minh Đức Chủ tịch UBND xã Trưởng tiểu ban
2- Ông: Nguyễn văn Công  Chỉ huy trưởng quân sự xã Phó tiểu ban TT
3- Ông: Bùi Đăng Chăm Trưởng công an xã Uỷ viên
4- Ông: Vũ Tuấn Anh Công chức  địa chính xã Uỷ viên

5- Bà: Nguyễn Thị Mai Công chức Văn phòng 
HĐND &UBND xã Uỷ viên

6- Ông: Vũ Đình Hai Cán bộ kế hoạch GTTL Uû viªn
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7- Ông: Vũ Văn Lượng  Trưởng thôn Tào Khê Uỷ viên
8- Ông: Vũ Văn Hạnh   Trưởng thôn Phương Khê Uỷ viên
9- Ông: Nguyễn Minh Đức  Trưởng thôn Phú Khê Uỷ viên

1.2. Tiểu ban chống úng nội đồng: 
1- Ông: Vũ Giang Nam Phó chủ tịch UBND xã Trưởng tiểu ban
2- Bà: Vũ Thị Sen Giám đốc HTXDVNN Phó tiểu ban TT
3- Ông: Vũ Văn Dinh P. Giám đốc HTXDVNN Ủy viên
4- Ông: Vũ Văn Mạnh Chủ tịch Hội ND Uỷ viên
5- Ông: Nguyễn Văn Mười Phó thôn Phương Khê Uỷ viên
6- Bà: Vũ Thị Tĩnh Phó thôn Tào Khê Uỷ viên

 1.3. Tiểu ban hậu phương: 
1- Bà: Vũ Thị Thúy Công chức Tài chính - 

Kế toán 
Trưởng tiểu ban

2- Bà  : Lê Thị Thuỷ Trưởng trạm y tế Phó tiểu ban TT
3- Ông: Vũ Văn Tỏ Chủ tịch MTTQ Uỷ viên
4- Bà: Đào Thị Thanh Công chức  VHTT- 

TrưởngĐTT xã 
Uỷ viên

5- Ông: Vũ Thế Vũ Công chức TP - HT Uỷ viên
6- Ông: Vũ Văn Thu Chủ tịch Hội CCB Uỷ viên
7- Bà  : Vũ Thị Ngân Bí thư đoàn xã Uỷ viên

UBND xã giao cho các tiểu ban xây dựng phương án phòng chống úng lụt 
bão của tiểu ban mình. 

2. Chuẩn bị cơ sở vật chất: 
- Lấy đất dự phòng: 60m3 tại  2 cống (Cống Tầu và cống chùa Đỏ)
- Giải toả dòng chảy: Tổ chức giải toả đăng, đó, rau, bèo, vật cản làm ảnh 

hưởng đến dòng chảy.
+ Trục sông chùa Đỏ về Ngũ Hùng. 
+ Kênh tiêu về My Động. 
+ Kênh Tiêu từ cầu Ngã Tư Tào Khê về khu kênh cùng. 
+ Kênh trước cửa ông Thảo ( xóm 1) về Chi Lăng Nam
- Chuẩn bị xe Rùa, đất dự trữ, cọc tre, cuốc, xẻng, thúng, bao tải, đuốc… 

đảm bảo tốt công tác phòng, chống úng lụt bão.
IV. QUY ĐỊNH ĐIỀU HÀNH CHỈ HUY CHỐNG THIÊN TAI : 

* Quy định thường trực theo cấp báo động: 
Báo động 1:  Mực nước Bến Trại  + 2,8m. 
- Ban chỉ huy TT tại Văn phòng HĐND - UBND xã 
- Các tiểu ban kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ. 
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Báo động 2: Mực nước Bến Trại + 3,6m. 
- BCH thường trực tại Văn phòng HĐND-UBND xã 
- Phân công người của tiểu ban tiền phương liên tục kiểm tra đê điều và các 

cống. 
- Kiểm tra phương tiện, vật tư dự phòng cụ thể, tập kết đúng quy định. 
Báo động 3: Mực nước Bến Trại + 4,4m. 
- BCH phòng chống lụt bão thường trực 24/24 giờ tại UBND xã. 
- 1/2 số người của tiểu ban tiền phương luôn có mặt tại những nơi được 

phân công. 
- Tiểu ban chống úng nội đồng, tập trung xử lý ngập tràn trên các bờ vùng 

nội đồng. 
- Các thành viên BCH tăng cường kiểm  tra các thôn chủ động đề xuất 

những biện pháp xử lý.             
Trên báo động 3: Mực nước Bến Trại trên + 4,4m. 
- Các LL xung kích ứng cứu, cắm cừ, đào mò, giao thông, sử dụng các 

phương tiện hiện có kể cả chạy chân tập trung về vị trí thường trực. 
- Chuẩn bị phương án sẵn sàng sơ tán nhân dân về nơi quy định. 
Trên đây là kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Chi 

Lăng Bắc năm 2022.
                                                   

Nơi nhận:                                                                           
- BCH PCTT huyện;
- TV Đảng uỷ;
- Lưu. BCH

TM. BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN XÃ
TRƯỞNG BAN - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Đoàn Minh Đức
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