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Hà Kỳ, ngày       tháng 7  năm 2021

KẾ HOẠCH
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn xã Hà Kỳ năm 2021

Kèm theo quyết định số: 120/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của 
UBND xã Hà Kỳ về việc kiện toàn BCH PCTT-TKCN xã Hà Kỳ năm 2021. 

I. Các thành viên thường trực và phụ trách
1. Đồng chí: Phạm Văn An, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban PCTT-TKCN 

của xã chịu trách nhiệm chỉ đạo chung công tác PCTT- TKCN năm 2021.
2. Đồng chí: Vũ Văn Khanh, Phó CT UBND xã, Phó trưởng ban thường 

trực, phụ trách tuyến đê Trung ương 
3. Đồng chí: Trịnh Xuân Luyến, HĐ ĐCXD , uỷ viên thường trực phụ trách 

tuyến đê Bắc Hưng Hải.
II. Nhiệm vụ của các thành viên
1. Đồng chí Phạm Văn An - Chủ tịch UBND xã; Trưởng ban chỉ huy 

PCTT-TKCN của xã chịu trách nhiệm chỉ đạo chung công tác PCTT-TKCN 
năm 2021.

2. Đồng chí Vũ Văn Khanh - Phó chủ tịch UBND xã được uỷ quyền chỉ 
đạo công tác PCTT- TKCN toàn bộ tuyến đê Trung ương khi đồng chí trưởng 
ban vắng mặt

3. Đồng chí Trịnh Xuân Luyến, HĐ ĐC-XD-GTTL xã chịu trách nhiệm 
xây dựng kế hoạch và phương án tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo tốt công tác 
PCTT-TKCN năm 2021 và chịu trách nhiệm toàn bộ tuyến đê Trung ương khi 
đồng chí Vũ Văn Khanh vắng mặt và chuẩn bị kế hoạch kiểm tra toàn bộ hệ 
thống cống qua đê và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho phương án PCTT-
TKCN trước mùa mưa bão.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Đc Nguyễn Anh Tuấn chịu trách nhiệm phụ 
trách Đài truyền thanh của xã thường xuyên tuyên truyền và thông báo trên hệ 
thống thông tin, cho nhân dân và các tổ chức nắm được kế hoạch PCTT-TKCN. 
Diễn biến của thời tiết và bão lũ, không được để mất thông tin liên lạc trong mùa 
mưa bão, xây dựng một tổ thông tin cơ động sẵn sàng làm nhiệm vụ.

5.  Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Công chức Tài chính - Kế toán xã
- Chịu trách nhiệm chuẩn bị kinh phí đầy đủ cho công tác hậu cần tại chỗ 

đảm bảo thuận lợi nhất cho công tác PCTT-TKCN  khi có sự cố xảy ra.



6. Đồng chí: Phạm Thị Dinh, Trạm trưởng y tế chuẩn bị kế hoạch công tác 
cứu thương, cứu nạn và một số cơ số thuốc nhất định để phòng chống dịch bệnh 
cho nhân dân  khi có bão lụt xảy ra, vệ sinh môi trường trước và sau bão lũ.

7. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Chìu tổ chức xây dựng Đại đội ứng cứu quân số 
150 người, Đồng chí Nguyễn Thành Linh xây dựng Đại đội ứng cứu 120 người 
trực tiếp lãnh đạo chỉ huy tập duyệt báo động, đôn đốc Đại đội ứng cứu khi có 
sự cố xảy ra và phân công cụ thể cho từng thành viên chuẩn bị dụng cụ, Đèn pin 
Cuốc xẻng, Bao tải, xe rùa’ 

8. Đồng chí Bùi Đình Dũng, Nguyễn Văn Tốn, Đào Thị Hoè, Trần Văn 
Hiệp tổ chức vận động nhân dân chuẩn bị tốt vật tư PCTT-TKCN theo qui định 
của UBND xã và hướng dẫn nhân dân di chuyển, sơ tán khi có sự cố xảy ra đến 
nơi an toàn và lực lượng khoẻ ra nơi sự cố xảy ra để ứng cứu.

9. Đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn Trung trực tại UBND để 
nắm bắt tình hình nhận thông tin của cấp trên và thông báo cho cấp trên về tình 
hình PCTT-TKCN của xã và cho nhân dân. Khi có sự cố xảy ra nhận lệnh báo 
động và bảo vệ tài sản của UBND xã.

10. Đồng chí Đặng Quang Kiên, Phạm Quang Sở chỉ đạo ngành công an và 
lực lượng dân quân, xây dựng kế hoạch bảo vệ tài sản của tập thể và nhân dân. 
Giữ gìn an ninh trật tự khi có sự cố xảy ra. 

11. Đồng chí Nguyễn Văn Trung tuyên truyền pháp luật, pháp lệnh 
PCTT&TKCN cho nhân dân và các đoàn thể hiểu biết để thực hiện tốt công tác 
PCTT&TKCN.

12. Đồng chí Trần Thị Tâm - Trưởng tiểu ban PCTT-TKCN thôn Hà Hải 
điều hành toàn bộ công tác PCTT-TKCN khu vực thôn Hà Hải. Chuẩn bị tốt vật 
tư đã được qui định, có phương án PCTT- TKCN của thôn mình.

13. Đồng chí Phạm Ngọc Dung - Trưởng tiểu ban PCTT-TKCN thôn Trạch 
Lộ điều hành toàn bộ công tác PCTT-TKCN khu vực thôn Trạch Lộ. Chuẩn bị 
tốt vật tư đã được qui định, có phương án PCTT- TKCN của thôn mình.

14. Đồng chí Đào Thị Hoè - Trưởng tiểu ban PCTT-TKCN thôn Đại Hà 
điều hành toàn bộ công tác PCTT-TKCN khu vực thôn Đại Hà. Chuẩn bị tốt vật 
tư đã được qui định, có phương án PCTT- TKCN của thôn mình.

15. Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên chuẩn bị nơi lấy đất khi có sự cố xảy ra.  
16. Đồng chí Nguyễn Văn Diến, Vương Văn Đông - Phụ trách công tác 

phối hợp với các đoàn thể làm công tác hậu phương, kiểm tra công tác thực hiện 
các cấp, đôn đốc kiểm tra các kế hoạch của UBND xã theo phương án PCTT-
TKCN đã được xây dựng. 

 Khi có báo động số 3 hoặc có bão đổ bộ các thành viên PCTT-TKCN 
phải có mặt tại các điểm trực như sau:



- Tuyến đê Trung ương: Đồng chí Vũ Văn Khanh chỉ đạo phân công trực 
cho các đồng chí: Vương Văn Đông, Đào Thị Hoè, Nguyễn Thành Linh, 
Nguyễn Văn Phương, Trần Thị Tâm, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Mai, Lê 
Quang Vịnh, Đặng Quang Kiên, Nguyễn Văn Tốn, Phạm Quang Sở, Nguyễn 
Anh Tuấn.

- Tuyến đê Bắc Hưng Hải: Đồng chí Trịnh Xuân Luyến phân công trực 
cho các đồng chí; Phạm Ngọc Dung, Đào Thị Hoè, Phạm Văn Cân, Đào Quang 
Vinh, Nguyễn Ngọc Chìu, Đào Văn Khanh, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn 
Nguyên,  Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Lành, Trần Văn Hiệp.

III. Các thành viên được phân công phụ trách gồm:
1. Thôn Đại Hà:
- Ông: Trịnh Xuân Luyến , Cán bộ ĐC- GTTL, phụ trách chung.
- Bà: Đào Thị Hòe, Bí thư Chi Bộ - Trưởng thôn.

2. Thôn Hà Hải:
- Ông: Đặng Quang Kiên, Trưởng công an xã, phụ trách chung.
- Bà: Trần Thị Tâm,  Bí thư Chi Bộ - Trưởng thôn;
- Ông: Nguyễn Thành Linh, Bí thư đoàn xã;

3. Thôn Trạch Lộ:
- Ông: Nguyễn Ngọc Chìu , Chỉ huy trưởng Quân sự , phụ trách chung;
- Ông: Phạm Ngọc Dung , Bí thư Chi Bộ - Trưởng thôn;
Các ông, bà là thành viên ban chỉ huy PCTT - TKCN được phân công phụ 

trách có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc các tiểu ban thôn thực hiện việc phòng 
chống theo đúng thời gian quy định.

Giao cho các thôn thành lập tiểu ban PCTT - TKCN của thôn do ông 
trưởng thôn làm trưởng tiểu ban, thời gian báo cáo về BCH PCTT - TKCN xã 
trước ngày 01 tháng 6 năm 2021. 

 Trên đây là kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ 
huy PCTT-TKCN năm 2021 của UBND xã Hà Kỳ. Đề nghị các thành viên hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ đã được phân công./.

Nơi nhận: 
- BCH PCTT huyện;
- Ban thường vụ;
- TTHĐND - UBND xã;
- Thành viên BCĐ;
- Lưu Vp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn An
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