
UBND XÃ LAM SƠN
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG 

THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN  

Số:        /KH-PCTT&TKCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
 Lam Sơn, ngày 10 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH 
PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 

XÃ LAM SƠN ĐẾN NĂM 2025 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 10 tháng  6 năm 2022 

của UBND xã Lam Sơn)

Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định số 160/2018/NĐ-CP 
ngày 29/11/2018 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Phòng, chống thiên tai”; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ 
về công tác phòng, chống thiên tai, nhằm chủ động ứng phó với các loại hình 
thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn xã, đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức, chỉ 
huy phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Kế hoạch số 827/KH-
UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch hành động 
thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác 
phòng, chống thiên tai; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó với 
thiên tai trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 07 tháng 
6 năm 2022 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện 
Thanh Miện.

 Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Lam Sơn xây 
dựng kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) xã 
Lam Sơn đến năm 2025, cụ thể như sau:
          A. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, DÂN SINH KINH TẾ - XÃ HỘI 

I. Điều kiện tự nhiên:
1. Vị trí địa lý
 Xã Lam Sơn là một xã đồng bằng nằm ở phía Bắc huyện Thanh Miện, 

cách trung tâm của huyện 2 km; Phía Bắc giáp xã Đoàn Tùng và Phạm Kha; Phía 
Đông giáp xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc; Phía Nam giáp Thị trấn Thanh Miện; 
Phía Tây giáp xã Hồng Quang và xã Lê Hồng. 

2.  Đặc điểm đất đai địa hình thổ nhưỡng 
Tổng diện tích đất tự nhiên là 690,16 ha, địa hình không bằng phẳng, phân 

tán, có nhiều xứ đồng, độ PH không đều. Con đường 392 chia xã thành 02 khu 
vực Đông đường và Tây đường; phía Đông đường chủ yếu là đất pha cát phù hợp 
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cho trồng cây rau mầu, cây vụ đông, phía tây đường chủ yếu là đất thịt và nhiễm 
chua nên chủ yếu cấy lúa và xây dựng mô hình sản xuất lúa - cá.

3. Thời tiết khí hậu: 
Nằm trong vùng trung tâm của Đồng bằng sông Hồng, có khí hậu đặc trưng 

của đồng bằng Bắc Bộ, đó là khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong năm phân biệt 
thành bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt.  

Lượng mưa trong năm tập trung từ tháng 4 đến tháng 9 và mưa rất ít từ 
tháng 10 đến tháng 3 năm sau.
        B. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO

I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Công tác phòng, chống thiên tai phải được tiến hành chủ động, thường 

xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do 
thiên tai gây ra.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 
đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai của toàn dân 
trên địa bàn xã.

- Dựa trên cơ sở kế hoạch phòng, chống thiên tai này, các ban ngành đoàn 
thể, các thôn trong xã chủ động xây dựng, rà soát, tổ chức thực hiện sát với tình 
hình thực tế nhằm xây dựng một xã hội an toàn trước thiên tai.

2. Yêu cầu:
- Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã trong 

hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định của Pháp luật. Nâng cao năng lực 
xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu 
quả của các cấp, các ngành.

- Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “Bốn tại chỗ” (chỉ 
huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và 
nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có 
hiệu quả.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về 
phòng, chống thiên tai và tác động của thiên tai đến an toàn tính mạng và tài sản 
của người dân trong huyện; Thực hiện cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, 
tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư.

- Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ 4.0 phù 
hợp với công tác phòng, chống thiên tai trong tình hình mới.

- Cung cấp thông tin cho việc lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, chương trình nông thôn mới tại địa phương.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipL��ng%20m�a%20trong%20n�m%20t�p%20trung%20t�%20th�ng%204%20��n%20th�ng%209%20v�%20m�a%20r�t%20�t%20t�%20th�ng%2010%20��n%20th�ng%203%20n�m%20sau.edia.org/wiki/Th%C3%A1ng_9
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- Sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả trong việc phòng ngừa, ứng phó và 
khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai; ưu tiên các giải pháp phi công trình, đặc 
biệt trong việc nâng cao năng lực và nhận thức cho cộng đồng chủ động phòng, 
chống thiên tai. 

II. Quan điểm và phương châm chỉ đạo:
1. Quan điểm chỉ đạo:
1.1. Phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách 

nhiệm của người đứng đầu địa phương và của toàn dân, toàn xã hội.
1.2. Phòng chống thiên tai thực hiện theo hướng quản lý rủi ro tổng hợp 

theo lưu vực, liên vùng, liên ngành; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu 
tư xây dựng công trình phải đánh giá đầy đủ các tác động làm gia tăng rủi ro thiên 
tai.

1.3. Phòng, chống thiên tai phải lấy phòng ngừa là chính, thực hiện tốt phương 
châm "Bốn tại chỗ" gắn với xây dựng cộng đồng an toàn, nông thôn mới.

1.4. Kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, theo hướng đa mục 
tiêu; khôi phục, tái thiết sau thiên tai đảm bảo tính bền vững và yêu cầu xây dựng 
lại tốt hơn; tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ kết hợp với 
kế thừa những kinh nghiệm truyền thống.

1.5. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân 
đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực phòng, chống thiên 
tai.

1.6. Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống 
giảm nhẹ thiên tai.

2. Phương châm chỉ đạo:
Quán triệt sâu sắc phương châm chỉ đạo của Trung ương trong công tác 

phòng, chống thiên tai "Chủ động phòng tránh - ứng phó kịp thời - khắc phục 
khẩn trương và có hiệu quả” trong đó lấy phòng, tránh là chính.

Phương châm chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai: Cấp 
uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các ngành phải coi công tác phòng, chống thiên 
tai là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong năm kế hoạch, tránh tư tưởng chủ quan, 
chuẩn bị chu đáo các mặt, chủ động sẵn sàng đối phó với mọi tình huống thiên tai 
ác liệt nhất có thể xảy ra theo phương châm “Bốn tại chỗ”, hạn chế đến mức thấp 
nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

C. HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRÊN 
ĐỊA BÀN XÃ

1. Hiện trạng hệ thống công trình phòng, chống úng, hạn hán

- Tuyến vùng ngăn lũ gồm bờ sông trục đường 392, 392B từ cống Xi Phông 
giáp Đoàn Tùng về tới trạm bơm Kim Trang Tây đã được kè đá tương đối vững 
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chắc, tuy nhiên một số đoạn cao trình thấp hơn dễ bị tràn khi mực nước sông lên 
cao.

- Tuyến bờ vùng từ Trung tâm dạy nghề đi cống Bà Còng; từ bãi rác thôn 
Kim Trang Đông đi Chùa Dâu cần phải được kiểm tra trước mùa mưa bão.

- Tuyến vùng Bờ Sữa, vùng giáp xã Lê Hồng và đoạn sông Phí Xá Thọ 
Xuyên đã được củng cố tương đối vững chắc.

- Tuyến vùng giáp ranh đất Thị Trấn Thanh Miện, từ Bờ sông Phí Xá đi 
cống bà Liên, tuy không phải ngăn nước lớn song có nhiều đoạn sạt nở chưa được 
củng cố, nhiều đoạn có đường tháo nước nếu không kiểm tra khắc phục nước 
ngoại lai sẽ chảy vào đồng. 

- Các cống dưới đường giao thông vừa làm nhiệm vụ tiêu úng vừa làm 
nhiệm vụ ngăn không cho nước vào đồng gồm cống Bà Khê, cống gốc cây 
phượng cạnh trường Tiểu học, cống Ông Kỉnh, cống Nghĩa trang Liệt sỹ, cống 
ông Sần, cống cổng ông Sản - Kim Trang Đông, cống ông Phong; cống đầu cầu, 
giếng giàn thôn Thọ Xuyên, cống gốc gạo thôn Lam Sơn cần phải được kiểm tra 
trước khi có mưa lũ vì có độ sâu lớn, quá trình đóng mở không kín dẫn đến nước 
vào đồng khi mực nước sông cao hơn nước trong đồng.

- Các khu vực thường xảy ra úng cục bộ là khu vực Đồng Mơ thôn Kim 
Trang Tây, Thùng Lò gạch thôn Kim Trang Đông, Khu vực Bờ Sữa đội 5 - thôn 
Thọ Trương. Những khu vực trên nếu có mưa lớn phải tổ chức sử dụng máy dã 
chiến bơm tiêu cục bộ.

- Hệ thống mương tiêu, cống đập đã được duy tu bảo dưỡng song việc thực 
hiện ngăn khu cao để tiêu khu trũng gặp khó khăn, kém hiệu quả.

2. Công trình khác phục vụ công tác PCTT và TKCN
- Hệ thống lưới điện: Trên địa bàn xã có 100% các thôn, khu dân cư đều có 

hệ thống lưới điện đảm bảo sinh hoạt và phục vụ sản xuất.
- Hệ thống giao thông: Các trục đường đều đảm bảo thuận lợi cho công tác 

vận chuyển và cứu hộ khi có thiên tai xảy ra.
- Hệ thống thông tin liên lạc luôn được đảm bảo thông suốt.
- Trạm Y tế đảm bảo phục vụ sơ cứu ban đầu và khám chữa bệnh phục vụ 

công tác PCTT & TKCN.

D. XÁC ĐỊNH LOẠI HÌNH THIÊN TAI THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG ÁN 
ỨNG PHÓ

1. Xác định loại hình thiên tai thường gặp
Theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai sửa đổi, hiện nay nước ta có 

thể xuất hiện 23 loại hình thiên tai. Trên địa bàn huyện có thể xảy ra 16/23 loại 
hình thiên tai: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, ngập lụt; sạt lở đất, sụt 
lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương 
mù, sương muối, động đất và các loại thiên tai khác (trừ 6 loại hình: gió mạnh 
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trên biển, lũ quét, nước dâng, xâm nhập mặn, cháy rừng tự nhiên và sóng thần). 
Các loại hình thiên tai đã từng xảy ra trên địa bàn gồm: 

1.1. Áp thấp nhiệt đới, bão 
Mùa bão ảnh hưởng tới tỉnh Hải Dương nói chung, xã Lam Sơn nói riêng 

cũng chính là mùa bão ảnh hưởng tới khu vực phía Bắc thường bắt đầu từ tháng 6 
và kết thúc vào tháng 10 hàng năm, tập trung chủ yếu vào các tháng 7, 8, 9 (một 
số năm gần đây đã xuất hiện bão muộn với cường độ khá mạnh vào tháng 11). 
Trung bình mỗi năm trên địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 2 - 3 cơn bão và áp 
thấp nhiệt đới.

1.2. Giông lốc, sét, mưa đá, sương mù
Vào thời kỳ chuyển mùa giông lốc, sét, mưa đá đã xảy ra trên địa bàn một 

số xã trong huyện. 
1.3. Mưa, mưa lớn, úng ngập
Lượng mưa phân bố không đều, thường tập trung vào mùa mưa (từ tháng 5 

đến tháng 10 hàng năm). Lượng mưa trung bình năm từ (1400 ÷ 1600)mm. Những 
năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và do ảnh hưởng của mưa bão, 
mưa có xu thế  tập trung, cường độ cao và đã xuất hiện các đợt mưa lớn gây ngập 
úng trên một số diện tích lúa và hoa màu, có năm bị ngập úng trên diện rộng. 

1.4. Nắng nóng, hạn hán 
Do lượng mưa phân bố không đều nên hàng năm thường xảy ra hạn hán 

vào vụ Đông Xuân ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Mùa hè thường 
xuất hiện các đợt nắng nóng. Năm 2017 trên địa bàn xã đã xuất hiện một số đợt 
nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38,0 - 40,00C.

1.5. Rét đậm, rét hại, sương muối 
Hàng năm trên địa bàn xã đều xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại. Trong các 

ngày cuối tháng 01 năm 2016, đã xuất hiện 01 đợt rét hại, nhiệt độ trên địa bàn xã  
xuống dưới 6oc. Sương muối có xuất hiện nhưng không nhiều. 

2. Triển khai phương án ứng phó với thiên tai
2.1. Phòng, chống bão, áp thấp nhiệt đới, lốc
Bão, ATNĐ là loại hình thiên tai thường xảy ra hàng năm trên địa bàn xã, 

mức độ thiệt hại thường lớn, địa bàn ảnh hưởng rộng, thời gian khắc phục dài... 
Để chủ động phòng, chống bão, ATNĐ cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chu 
đáo để triển khai thực hiện trong suốt mùa mưa bão.

Để thực hiện được mục tiêu trên cần chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ 
cụ thể sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, các vi phạm cần được phát hiện 
và xử lý kịp thời để phát huy hết công năng sử dụng của hệ thống công trình đối 
phó với thiên tai. Thực hiện tốt công tác quản lý các phương tiện quá tải đi trên đê 
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theo quy định hiện hành. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý 
kiên quyết tình trạng khai thác cát trái phép trên sông.

- Thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng công trình và xây dựng phương án 
bảo vệ trọng điểm: 

-  Chuẩn bị các lực lượng phục vụ phòng chống lụt bão: 
- Chuẩn bị vật tư, phương tiện phòng, chống lụt bão:
-  Thực hiện nguyên tắc trong tổ chức chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống lụt, 

bão
2.2. Phòng chống mưa lớn, úng ngập 
2.2.1. Mục tiêu công tác phòng, chống mưa lớn, úng ngập
- Chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống mưa lớn, úng ngập cho 

toàn bộ diện tích lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản, khu vực dân cư,... trên địa bàn 
xã.

- Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và dân 
sinh kinh tế, đảm bảo an toàn công trình khi có mưa lớn, úng ngập xảy ra.

2.2.2. Những nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện
* Thực hiện kiểm tra, sửa chữa, tu bổ các công trình tưới tiêu trước mùa 

mưa bão:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã chỉ đạo các Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 

phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện tiến hành kiểm tra toàn 
bộ hệ thống công trình từ đầu mối đến mặt ruộng (trạm bơm, cầu cống, kênh xả, 
cống trạm bơm tiêu ra sông ngoài, kênh dẫn, bờ vùng...) 

2.2.3. Kế hoạch điều hành phòng, chống mưa lớn, ngập úng
2.3. Phòng, chống hạn vụ Đông xuân
2.3.1. Mục tiêu công tác phòng, chống hạn
Cung cấp đủ nguồn nước và đảm bảo chất lượng nước tưới cho công tác đổ 

ải, gieo cấy vụ chiêm xuân, nhu cầu sinh trưởng, phát triển của lúa, hoa màu, cây 
trồng cạn, không để xảy ra tình trạng có diện tích không được gieo cấy, không kịp 
thời vụ hoặc bỏ hoang do không được cung cấp đủ hoặc không kịp thời nguồn 
nước tưới; đảm bảo đủ tổng lượng và chất lượng nguồn nước cho chăn nuôi, diện 
tích nuôi trồng thuỷ sản đồng thời cung cấp nước phục vụ dân sinh và các ngành 
kinh tế khác.

2.3.2. Các giải pháp thực hiện
HTXDVNN tập trung kiểm tra hệ thống công trình thuỷ lợi, xây dựng kế 

hoạch và triển khai thực hiện sửa chữa hệ thống công trình, máy móc thiết bị, chủ 
động và kiên quyết giải toả các vi phạm, nạo vét, khơi thông dòng chảy để sẵn 
sàng phục vụ sản xuất trong mọi tình huống hạn hán có thể xảy ra. 
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         Chủ động xây dựng các phương án điều hành chống hạn hán theo các trường 
hợp thiếu nước, hạn hán có thể xảy ra khi mực nước xuống thấp, kéo dài như khi 
hạn hán ở mức bình thường, hạn hán nghiêm trọng, hạn hán đặc biệt nghiêm 
trọng... để có các giải pháp phù hợp, huy động nguồn lực phục vụ công tác chống 
hạn có hiệu quả. 

2.3.3. Kế hoạch điều hành phòng, chống hạn hán:
 UBND, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã:
- Chỉ đạo các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp: Tập trung tu sửa hệ thống 

máy móc, thiết bị, công trình phục vụ tưới đảm bảo 100% số lượng máy móc, 
thiết bị, công trình phục vụ tưới đủ điều kiện hoạt động tốt để chủ động đưa nước 
đổ ải và tưới dưỡng vụ Đông Xuân. 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân hợp lý, bố trí diện tích và cơ 
cấu, thời vụ gieo trồng phù hợp với năng lực nguồn nước. Đối với diện tích trồng 
lúa không đảm bảo đủ nước tưới suốt vụ, phải kiên quyết chỉ đạo chuyển sang cây 
trồng cạn sử dụng ít nước.

Đ. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ. 
I. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và

 TKCN những năm trước, triển khai kế hoạch công tác phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn đến năm 2025, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý 
tình huống thiên tai.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 
18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; đầu tư trang thiết bị, cơ 
sở vật chất, nâng cao năng lực Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN 
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

4. Tổ chức thực hiện tăng cường thông tin truyền thông về phòng chống 
thiên tai, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai 
thường xảy ra trên địa bàn để nhân dân biết chủ động phòng tránh.

5. Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT & TKCN xã và tổ chức các lực lượng 
phục vụ PCTT, trong đó đặc biệt chú ý việc tổ chức thành lập đội xung kích 
phòng, chống thiên tai, với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt, sự tham gia 
của Hội Chữ thập đỏ, đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể khác để chủ động ứng 
phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu.

II. Công tác chuẩn bị
1. Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT & TKCN xã: 
Do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND xã, Giám đốc HTX DVNN làm phó ban. Các thành viên gồm các đồng chí 
cán bộ, công chức UBND xã, Hội đồng quản trị HTX và một số ban, ngành liên 
quan. Văn phòng BCH PCTT & TKCN xã đặt tại HTXDVNN và HTX DVNN có 
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nhiệm vụ giúp BCH PCTT xã công việc chuyên môn và các vấn đề có liên quan 
đến công tác phòng chống thiên tai và TKCN trên địa bàn xã.

2. Kiện toàn 3 tiểu ban phụ trách công việc gồm: 
2.1. Tiểu ban tiền phương: 
1. Đ/c Trương Mậu Nhân, Chủ tịch UBND xã - Trưởng tiểu ban;
2. Đ/c Mai Đức Phúc, CHT Quân sự xã - Phó tiểu ban;
3. Đ/c Vũ Văn Trường, Trưởng Công an xã - Uỷ viên;
4.  Đ/c Trương Văn Đạt, Bí thư Đoàn xã - Uỷ viên; 
5. Đ/c Phạm Văn Nhỉ, Phó CHT QS xã - Uỷ viên;
6. Đ/c Vũ Hữu Mạnh, Phó Trưởng Công an xã - Uỷ viên;
Nhiệm vụ: Tiểu ban Tiền phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, 

phương án và tổ chức thực hiện công tác PCTT & TKCN nhằm hạn chế thấp nhất 
những thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã. 

Sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai do huyện, tỉnh điều động. 
Lực lượng chủ yếu gồm Đại đội dân quân tại chỗ và lực lượng DBĐV. BCH 
PCTT giao cho Ban chỉ huy Quân sự xã rà soát, củng cố lực lượng, đôn đốc tập 
trung khi có lệnh điều động.

 2.2. Tiểu ban nội đồng: 
 1. Ông Nguyễn Văn Đũi, Giám đốc HTX DVNN -Trưởng tiểu ban;
 2. Ông Vũ Quang Tiến, Phó GĐ HTXDVNN -Phó tiểu ban TT;
 3. Ông Lê Quang Dũng, Trưởng ban Kiểm soát HTX - Ủy viên;
 4.  Ông Vũ Văn Đà, Chủ tịch Hội ND xã - Uỷ viên;
 5. Ông Vũ Khắc Hiệu, Kế toán HTXDVNN - Uỷ viên;
 6. Ông Vũ Khắc Chương, Chủ tịch Hội CCB - Uỷ viên;
 7.  Bà Lê Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã - Uỷ viên;
 8. Bà Nguyễn Thị Yến, TĐ Truyền thanh - Ủy viên;
 9. Ông Triệu Đức Dũng, Địa chính - XD - Uỷ viên;
 10. Ông Trần Văn Tuân, Trưởng thôn Kim Đông - Uỷ viên;
 11. Ông Phạm Văn Khuê, Trưởng thôn Kim Tây - Uỷ viên;
 12. Ông Nguyễn Duy Phú, Trưởng thôn Thọ Trương - Uỷ viên;
 13. Ông Nguyễn Văn Thẩm, Trưởng thôn Thọ Xuyên - Uỷ viên;
 14. Bà Lê Thị Cúc, Trưởng thôn Lam Sơn - Uỷ viên;
 15. Ông Lê Văn Đảng, Thôn đội trưởng Kim Đông - Uỷ viên;
 16. Ông Nguyễn Văn Giới, Thôn đội trưởng Kim Tây - Uỷ viên;
 17. Ông Vũ Văn Bạn, Thôn đội trưởng Thọ Trương - Uỷ viên;
 18. Ông Nguyễn Văn Lộc, Thôn đội trưởng Thọ Xuyên - Uỷ viên;
 19. Ông Vũ Đức Tuấn, Thôn đội trưởng Lam Sơn - Uỷ viên.
Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác phòng chống lụt bão, úng, 

hạn hán nội đồng, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất để bảo vệ sản xuất và đời sống 
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của nhân dân. Có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch chống úng, mưa 
lớn, lụt bão, hạn hán và các thiên tai khác. Chuẩn bị phương án tốt nhất để đề 
phòng khi có bão úng, hạn hán xảy ra. Đôn đốc các Tiểu ban PCTT của các thôn 
thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

- Kiểm tra nổ đập, cống tiêu, củng cố bờ vùng ở những nơi sung yếu. Kiểm 
tra, bảo dưỡng sửa chữa toàn bộ phương tiện máy móc chuẩn bị phương án mua 
sắm cơ sở vật chất kịp thời khi lụt, bão, úng, hạn hán xảy ra. Dự trù đủ khối lượng 
đất dự trữ để ở các khu vực cống tiêu.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho công nhân vận hành máy bơm, các tổ nông 
giang, thường trực 24/24 giờ khi có lệnh.

- Chủ động tiêu nước đệm khi có mưa lớn, giao nhiệm vụ cụ thể cho nhân 
viên phụ trách cống tiêu để đóng mở ti van kịp thời.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các thôn cùng tổ nông giang, tổ dân 
quân giải toả vật cản trên dòng chảy các máng tưới tiêu nội đồng.

- Tuỳ thuộc vào mức độ mưa úng chủ động tổ chức bơm tiêu úng cục bộ 
hoặc toàn diện để bảo vệ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Thường trực tiểu ban nội đồng tại Văn phòng HTX DVNN. Cơ cấu tổ chức 
của tiểu ban do BCH PCTT & TKCN xã phân công.

2.3. Tiểu ban hậu phương: 
 1. Ông Phạm Văn Nghiên, Phó Chủ tịch UBND xã         -Trưởng tiểu ban;

2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Văn phòng - Thống kê - Phó Tiểu ban;
3. Ông Mai Văn Khoát, Phó Chủ tịch HĐND xã - Uỷ viên;
4. Ông Bùi Văn Thái, Trạm trưởng trạm Y tế xã - Uỷ viên;
5. Ông Phạm Đức Thu, Chủ tịch UBMTTQ xã - Uỷ viên;
6. Bà Nguyễn Thị Hằng, Tài chính Kế toán NSX - Uỷ viên;
Nhiệm vụ: Tham mưu giúp BCH PCTT & TKCN xã xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện công tác hậu phương, vật tư dự phòng trong dân, khắc phục hậu 
quả do thiên tai gây ra trên địa bàn xã. Nắm vững tình hình thiệt hại về người và 
tài sản khi xảy ra thiên tai. Thường trực Tiểu ban hậu phương tại Văn phòng 
UBND xã. Cơ cấu tổ chức của tiểu ban do BCH PCTT & TKCN xã phân công.

3. Các thôn thành lập Tiểu ban phòng chống thiên tai: Thành phần gồm 
có: Đồng chí Trưởng thôn là trưởng tiểu ban, các thành viên gồm cấp uỷ chi bộ, 
phó Trưởng thôn, Chi hội trưởng các đoàn thể, Tổ trưởng tổ dịch vụ SX, nông 
giang, tiểu đội trưởng DQ, công an viên khu vực, thôn đội trưởng.

Tiểu ban PCTT của thôn xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho các thành viên, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã phân công.

Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch cụ thể: Phân công công việc cho từng thành 
viên của Tiểu ban, dự kiến tình huống và chuẩn bị lực lượng chủ động xử lý đối 
phó với các tình huống xảy ra. Chủ động kiểm tra đồng ruộng tháo nước đệm khi 
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diễn biến thời tiết có mưa lớn, tiêu úng cục bộ đối với các khu vực trũng. Chủ 
động khắc phục hậu quả, cấp cứu nạn nhân do mưa bão, úng, các thiên tai khác 
gây ra và kịp thời báo cáo về BCH PCTT xã để phối hợp xử lý khi có tình huống 
xảy ra. 

4. Công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ PCTT&TKCN 
- Tiểu ban Phòng chống úng nội đồng xây dựng phương án phòng chống 

úng và triển khai thực hiện.
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống đóng, mở các cống tiêu; có kế hoạch tu sửa, 

làm bổ sung cánh phai phục vụ cho việc đóng cống ngăn nước vào đồng và 
khoanh vùng bơm úng cục bộ.

- Kiểm tra hệ thống bờ bao giáp danh với Thị Trấn Thanh Miện, cơi cao bờ 
vùng, đắp các nổ đập ngăn không cho nước tràn vào nội đồng. 

- Kiểm tra, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ bơm úng bao gồm các trạm 
bơm và máy dã chiến để tiêu úng kịp thời khi có mưa; có kế hoạch tiêu úng cuối 
vụ chiêm không để xảy ra thiệt hại. 

- Tổ chức giải toả dòng chảy trên các trục kênh tiêu.
- Có kế hoạch dự phòng vật tư cho chống úng nội đồng như bao tải, đất dự 

phòng, phương tiện chiếu sáng, dự kiến phương tiện vận tải để huy động kịp thời 
khi tình huống xảy ra. 

5. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thôn đảm nhiệm khu vực phòng, 
chống thiên tai như sau:

 * Thôn Kim Đông: Đảm nhiệm khu vực máng tiêu khu vực chuyển đổi ra 
sông Quang tiền, từ bãi rác thôn Kim Trang Đông đến chùa Râu, cống 3 góc, cống 
ông Sần, cống ông Phong, cống ông Sản, có trách nhiệm đóng mở để tiêu nước và 
hoành triệt khi nước chảy vào trong đồng, hoành triệt khoanh vùng để bơm tiêu 
cục bộ. Khi tiêu úng sử dụng máy dã chiến Kim Trang Đông và máy dã chiến dự 
phòng. Phối hợp với thôn Kim Trang Tây để tiêu thoát nước khu vực cống Ông 
Phong.

* Thôn Kim Tây: Đảm nhiệm tuyến vùng Đồng Thệ từ cống Xi Phông giáp 
Đoàn Tùng đến Cầu Trương; vùng Vườn Quýt đi trạm bơm Quán Khoang; từ 
trung tâm dạy nghề đi cống bà Còng. Có trách nhiệm đóng mở cống Nghĩa trang, 
bể hút trạm bơm Kim Trang Tây để tiêu nước và hoành triệt khi nước chảy vào 
đồng và khi tiêu úng sử dụng máy dã chiến Kim Trang Tây. 

* Đội 5- 6- 7- 8 thôn Thọ Trương: Đảm nhiệm khu Bờ Sữa chạy từ cống 
Xi Phông đi giáp Hồng Quang. Phụ trách cống tiêu bà Biển qua đường 392. Khi 
tiêu úng dùng trạm bơm Bờ Hàng và trạm dã chiến vùng Bờ Sữa, cống bà Khê.

* Đội 9-10-11 Thôn Thọ Trương: Đảm nhiệm khu vực đê Bất Nạo từ giáp 
Thọ Xuyên về đường 392. Phụ trách cống tiêu khu bà Liên trên đồng và cống Ba 
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toa qua đường 392. Vận hành tiêu úng máy Quán Khoang. Khi cần thiết dùng 
máy dã chiến tại vị trí cống Ba toa.

* Thôn Thọ Xuyên: Đảm nhiệm bờ sông Phí Xá từ giáp thôn Lam Sơn đến 
giáp đất Lê Hồng và toàn bộ bờ bao giáp đất xã Lê Hồng, thị trấn Thanh Miện, 
Giếng Giàn về giáp địa phận khu Chằm vỡ. Phụ trách cống tiêu Giếng Giàn, cống 
đầu cầu khi cần ứng cứu cho khu vực khác.

* Thôn Lam Sơn: Đảm nhiệm vùng bờ sông Phí Xá từ Giáp Hồng Quang 
đến giáp ranh đất Thọ Xuyên và bờ bao giáp ranh đất Lê Hồng và xã Hồng Quang. 
Phụ trách cống tiêu vườn cây, cống gốc gạo khi cần ứng cứu khu vực khác.

Các thôn, đội chủ động lực lượng của thôn mình tham gia khắc phục chống 
tràn, sạt lở trên tuyến vùng được phân công, khi có yêu cầu nhân lực các thôn điều 
động lực lượng của thôn mình tham gia phòng chống thiên tai do tiểu ban nội 
đồng chỉ huy, giao nhiệm vụ.

6. Nhiệm vụ của các ngành - Đoàn thể
* Đối với cấp uỷ Đảng, các ban ngành: Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức 

quan trọng, các chi bộ xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện tốt công tác PCTT 
của đơn vị mình. Các ngành cùng với UBMTTQ tổ chức quán triệt tuyên truyền 
cho Hội viên, đoàn viên của các đoàn thể sẵn sàng phối hợp khi có tình huống xảy 
ra, làm tốt công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.

* Đối với BCH Quân sự xã: Thành lập 02 đại đội trực chiến gồm:
- Đại đội Dự bị động viên, quân số từ 100 - 120 đồng chí sẵn sàng nhận 

lệnh điều động của BCH PCTT của xã và cấp trên khi được lệnh.
- Đại đội Dân quân tự vệ sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng cứu kịp thời các khu 

vực sung yếu của xã, quân số từ 100 - 120 người.
- Thành lập 01 trung đội cắm cừ đào mò của xã khi có tình huống xảy ra sẽ 

huy động. Tham gia tập huấn PCTT do BCHQS huyện tổ chức.
* Lực lượng công an xã - DQTT: Khi có tình huống xảy ra tổ chức tuần 

tra canh gác đảm bảo an toàn tài sản của tập thể và của nhân dân. Bắt giữ và xử lý 
các hành vi cản trở công tác phòng, chống thiên tai. Giữ gìn an ninh trật tự và đảm 
nhiệm chạy công văn hoả tốc.

* Đối với Đoàn thanh niên: Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ PCTT của xã. Kịp 
thời điều động lực lượng xung kích đi các công trình của huyện. Giao nhiệm vụ 
cho các chi đoàn tham gia lực lượng PCTT của thôn mìmh, dưới sự chỉ huy của 
Tiểu ban PCTT thôn.

* Ban tài chính xã: Chuẩn bị đầy đủ kinh phí để phục vụ công tác PCTT.
* Trạm y tế xã: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ nhân viên Trạm y tế  

kịp thời tổ chức cứu chữa nạn nhân do thiên tai gây ra. Có phương án phòng 
chống dịch bệnh. Đảm bảo thường trực tại trạm 24/24 giờ và có từ 1-2 đồng chí 
sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh điều động.



12

* Văn phòng UBND xã: Tổng hợp tình hình báo cáo BCH để chỉ đạo kịp 
thời, in ấn các văn bản, phục vụ chỉ đạo PCTT. 

* Lao động TBXH xã: Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ nắm chắc tình hình 
các đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn, rủi ro do thiên tai gây ra. Làm tốt công tác 
cứu trợ, giải quyết chế độ chính sách đối với gia đình chính sách.

* Ban văn hoá thông tin - Đài truyền thanh: Tổ chức tuyên truyền sâu 
rộng trong nhân dân kế hoạch của BCH PCTT xã. Chủ động nắm tình hình đưa 
tin về công tác PCTT. Kiểm tra hệ thống truyền thanh đảm bảo thông tin thông 
suốt liên tục. Tổ chức trực 24/24 giờ khi có tình huống xảy ra.

III. Chế độ thường trực báo cáo:
- Địa điểm thường trực của BCH tại trụ sở UBND xã. Các thôn tổ chức 

thường trực tại nhà văn hoá hoặc nơi trung tâm của thôn.
- Khi có tình huống 100% quân số thường trực dưới sự điều hành của BCH 

phòng chống thiên tai của xã. 

Công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ và trách 
nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các thôn và nhân 
dân trong xã. Yêu cầu các tiểu ban, các ban, ngành, đoàn thể, các thôn chủ động 
xây dựng kế hoạch PCTT & TKCN, các phương án phòng chống thiên tai cụ thể, 
sát với điều kiện thực tế cảu đạ phương, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả 
góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã.

 Nơi nhận:
- BCH - PCLB&TKCN huyện;     
- Thường trực Đảng uỷ, 
- TTHĐND, LĐ UBND xã;
- Các thành viên BCH -PCLB&TKCN xã;                      
- BTCB, Trưởng thôn;
- Lưu: VP.

                      TRƯỞNG BAN

                        Chủ tịch UBND xã
                Trương Mậu Nhân
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3. Đặc điểm nhân lực
Lam Sơn có 05 thôn gồm thôn Thọ Trương, Thọ Xuyên, Lam Sơn, Kim 

Trang Đông, Kim Trang Tây. Tổng số nhân khẩu đến 30/4/2020 là 7.986 khẩu, 
với 2.354 hộ, có 5.311 người trong độ tuổi lao động, trong đó lao động nông 
nghiệp chiếm 33,6% so với người trong độ tuổi lao động.
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