
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 Số: 03/CT-UBND Cần Thơ, ngày 09 tháng 02 năm 2018 

CHỈ THỊ 

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai  

và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 
 

 

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời và khắc phục hậu quả, hạn chế 

đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Chỉ thị Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành 

thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận, huyện: 

a) Tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, chỉ ra những mặt còn hạn chế và biện 

pháp khắc phục, triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2018; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2018 cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (đặc biệt cần 

tập trung rà soát, cập nhật xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo 

cấp độ rủi ro thiên tai); 

b) Tổ chức thành lập, kiện toàn bộ máy, tổ chức Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các ngành, các cấp theo đúng quy định của pháp luật; 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Nâng cao trách nhiệm chỉ đạo, chỉ 

huy của Ban Chỉ huy, của từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất; phát huy sức 

mạnh tổng hợp để chủ động phòng, tránh, kịp thời đối phó, xử lý trong mọi tình 

huống; 

c) Thực hiện tuyên truyền, diễn tập về công tác phòng chống thiên tai; phổ 

biến kinh nghiệm phòng, tránh thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng 

đến người dân nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, ý thức phòng, tránh và 

cùng cộng đồng có biện pháp chủ động phòng, tránh có hiệu quả. Củng cố mạng 

lưới thông tin liên lạc, mạng lưới cảnh báo, dự báo đảm bảo thông tin thông suốt 

trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban trong mùa mưa lũ; 

d) Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình hạ tầng 

phục vụ sản xuất và đời sống người dân, đặc biệt là các vị trí xung yếu. Chỉ đạo, 

kiểm tra các phương án huy động, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện phục vụ 

công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các địa phương; 

đ) Khi có thiên tai xảy ra phải chủ động ứng phó và nhanh chóng khắc phục 

hậu quả theo phương châm "Bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ - lực lượng tại chỗ - vật 

tư, phương tiện tại chỗ - hậu cần tại chỗ); chủ động dự trữ lương thực, thuốc men 

(bao gồm cả thuốc và hóa chất xử lý nguồn nước), nhu yếu phẩm đến từng khu 
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vực, từng ấp; huy động các lực lượng sẵn sàng chi viện cho các địa phương để ứng 

phó với các tình huống khi bị thiên tai. Thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, 

làm tốt công tác cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và 

Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần 

Thơ, Đài Truyền thanh quận, huyện chỉ đạo các đơn vị bảo đảm duy trì mạng 

thông tin, phản ảnh kịp thời về tình hình diễn biến thiên tai, sự chỉ đạo của Thành 

ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn thành phố về các biện pháp phòng chống thiên tai tới các cấp, các ngành 

và nhân dân trong mọi tình huống để thực hiện; không được chủ quan, lơ là, mất 

cảnh giác với các loại thiên tai. 

3. Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ: chủ động, thường xuyên theo 

dõi và thông báo kịp thời diễn biến thời tiết, thủy văn; dự báo tình hình khí tượng, 

thủy văn đảm bảo chính xác, kịp thời để chủ động ứng phó.  

4. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo chuẩn bị lực lượng, phương tiện 

sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về thiên tai, cứu hộ khi có sự cố; tham 

gia tìm kiếm cứu nạn; giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm quân 

đội là lực lượng chủ lực trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. 

5. Công an thành phố chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội; phối hợp với lực lượng quân đội và chính quyền địa phương trong 

việc sơ tán nhân dân khi thiên tai xảy ra, tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp nhân 

dân khắc phục hậu quả thiên tai; bố trí lực lượng, phối hợp với thanh tra giao thông 

tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát chặt 

chẽ phương tiện giao thông qua các đoạn đường ngập lụt. 

6. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố xây dựng kế hoạch, phương 

án, tổ chức thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy kịp thời khi có cháy 

xảy ra. 

7. Sở Giao thông vận tải chuẩn bị phương tiện, lực lượng đảm bảo giao 

thông trong mọi tình huống khi xảy ra thiên tai; kịp thời ứng cứu và sửa chữa cầu, 

đường,... bị hỏng do thiên tai; chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở, các đơn vị có liên quan 

làm tốt công tác đăng ký, đăng kiểm, quản lý phương tiện vận tải thủy (bao gồm cả 

tàu du lịch và bến khách ngang sông); hướng dẫn kỹ thuật neo đậu tàu, thuyền khi 

có bão, lũ; chỉ đạo nắm chắc số lượng, hướng dẫn hoạt động của phương tiện vận 

tải thủy khi có bão, áp thấp nhiệt đới. 

8. Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó thiên tai, 

chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thuốc men để sơ cứu, cấp cứu nạn nhân. Thu 

dung điều trị cho nạn nhân, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai, chăm sóc sức 

khỏe sinh sản cho sản phụ, trẻ em, người già trên địa bàn; đảm bảo an toàn thực 

phẩm, vệ sinh môi trường,… khi có thiên tai xảy ra.  

9. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Cha 

mẹ học sinh các trường có kế hoạch, phương án trong việc bảo vệ học sinh và cơ 

sở vật chất của ngành khi có thiên tai xảy ra. Trường hợp đặc biệt khi có nguy cơ 
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bão trực tiếp đổ bộ vào địa bàn, nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành 

phố xem xét quyết định cho các trường tạm nghỉ học vào thời điểm thích hợp để 

đảm bảo an toàn cho học sinh. 

10. Thường trực Ban Chỉ huy và các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố; các ngành, các cấp thường xuyên theo 

dõi, diễn biến tình hình lũ, bão, thiên tai để có các giải pháp; chủ động phòng, 

chống và chỉ đạo khắc phục hậu quả kịp thời. 

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Thường 

trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố (Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 

việc thực hiện ở các ngành, các địa phương, định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban 

nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- TT. Thành ủy; 

- TT. HĐND thành phố; 

- UBMT TQ VN TP và các đoàn thể; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Sở, ban ngành TP; 

- UBND quận, huyện; 

- TV Ban Chỉ huy PCTT - TKCN TP;  

- Đài Khí tượng Thủy văn Cần Thơ; 

- Công ty Điện lực TP. Cần Thơ; 

- Báo Cần Thơ; 

- Đài PT và TH TP; 

- VP. UBND TP (3B); 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT.QT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Võ Thành Thống 
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