UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 119 /KH-SVHTTDL

Nam Định, ngày 02 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của ngành Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2026
Thực hiện Công văn số 02/BCH-VP ngày 26/01/2021 của Ban Chỉ huy
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định về việc triển khai
thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch triển
khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn(PCTT&TKCN) giai
đoạn 2021-2026 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu
thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của nhà
nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.
- Bảo đảm an toàn cho các công trình, vật kiến trúc, di sản văn hóa, các
công trình văn hóa, thể thao, du lịch được an toàn tuyệt đối khi có thiên tai xảy
ra.
2. Yêu cầu
- Công tác PCTT&TKCN phải được tiến hành chủ động và thường xuyên
ngay từ khi chưa có thiên tai, phải có biện pháp ứng phó kịp thời để giảm thiểu
thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
- Tăng cường hiê ̣u quả về công tác tuyên truyền cảnh báo hướng dẫn các
biện pháp quản lý Nhà nước về PCTT&TKCN, hạn chế thiệt hại về người và tài
sản của nhà nước và nhân dân, nhất là các công trình, vật kiến trúc, di sản văn
hóa và các công trình văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm “4tại chỗ” và có nguyên
tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu
quả”. Nâng cao năng lực xử lý tình huống sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để
ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1.Nhiệm vụ:
a) Xây dựng Kế hoạch, văn bản, chỉ đạo điều hành
- Triển khai phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về
công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
- Xây dựng các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo thường xuyên, tổ chức tổng kết
rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN năm trước và triển khai kế hoạch công
tác của năm sau.
b) Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy
- Kiện toàn Ban chi huy PCTT và TKCN của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch năm 2021.

- Thường xuyên rà soát, kiện toàn bổ xung Ban chỉ huy PCTT&TKCN
của Sở phù hợp với tình hình thực tiễn, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế
hoạt động, phối hợp của toàn ngành.
2. Giải pháp thực hiện
a) Giải pháp chung
- Tăng cường công tác truyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị
quyết, Chỉ thị của Đảng, nhà nước về công tác PCTT&TKCN kịp thời, chính
xác, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận
động, nâng cao nhận thức của nhân dân về tính chất nguy hiểm của thiên tai phổ
biến cho nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng chống giảm nhẹ thiên tai.
- Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN, đặc biệt là
công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống thiên tai được lồng ghép trong
buổi họp tổng kết cuối năm từng đơn vị của toàn ngành.
- Tập huấn công tác sử dụng các phương tiện, trang thiết bị. Phối hợp diễn
tập ứng cứu và tìm kiếm cứu nạn để nâng cao năng lực chuyên trách và bán
chuyên trách, tăng cường kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch PCTT&TKCN tại
các đơn vị trực thuộc.
- Lập kế hoạch đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị PCTT&TKCN
tại các đơn vị trực thuộc.
- Tổ chức trực 24/24 giờ khi có thông báo, cảnh báo thiên tai và tham
mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống ứng phó khi có thiên tai xảy ra trên địa
bàn của từng đơn vị.
-. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá cơ sở vật chất, năng lực triển
khai thực tế công tác phòng chống, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai.
b) Giải pháp cụ thể
- Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan(xây dựng
các cụm pa nô, tranh cổ động, kẻ vẽ các khẩu hiệu chăng treo các băng zôn) phổ
biến thường xuyên trên hệ thống phát thanh cơ sở. Xây dựng các tiểu phẩm văn
nghệ thông tin lưu động...
- Xây dựng và triển khai phương án bảo đảm các công trình, cơ sở vật
chất thuộc thẩm quyền quản lý.
+ Đối với công trình lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch đang thi công sửa
chữa. Ban quản lý dự án, nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng
kiểm tra, rà soát những vị trí nguy hiểm, có khả năng gây mất an toàn phải có
biện pháp xử lý kịp thời, khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và công trình.
Tuân thủ nghiêm các Chỉ thị, Quy định của Bộ, ngành trung ương và địa phương
về việc đổi mới, tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động trong thi công
xây dựng công trình, chú ý bố trí hệ thông giàn giáo thi công, gia cố đảm bảo an
toàn và các phương tiện, thiết bị thi công trước khi có thiên tai. Ban quản lý dự
án tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện của nhà thầu.
+ Đối với các thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch do các đơn vị trực thuộc
đang được giao quản lý khai thác, sử dụng. Định kỳ kiểm tra có phương án và kế
hoạch sửa chữa, gia cố dảm bảo an toàn, chủ động triển khai các phương án
phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và tài sản(đối với các thiết
chế đã xuống cấp); tổ chức chằng chống công trình, duy trì thường xuyên, liên
tục lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có thiên tai;
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xây dựng và tổ chức thực hiện PCTT&TKCN của từng đơn vị. Trong đó chý ý
đối với công tác chuẩn bị 4 tại chỗ. Kiểm tra rà soát, đánh giá năng lực phòng
chống, ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.
+ Đối với các công trình Di tích lịch sử danh thắng, di sản văn hóa:
Phòng quản lý Di sản Văn hóa, Ban quản lý Di tích và Danh thắng và
phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố chủ động trong công tác phòng
chố ng thiên tai, trong đó đă ̣c biê ̣t chú tro ̣ng đố i với các điạ phương , đơn vi ̣quản
lý các di tích lị ch sử đươ ̣c xế p ha ̣ng trên điạ bàn tỉnh , tăng cường kiểm tra tham
mưu đôn đốc các địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho công trình để
phòng chống, ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa
bão. Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, đảm bảo vật chất, trang thiết bị
kỹ thuật, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” (bao gồm: chỉ huy tại chỗ; lực
lượng tại chỗ; phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Để kịp thời ứng
phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ huy PCTT & TKCN Sở VHTTDL:
- Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PCTT&TKCN
triển khai thực hiện trong toàn ngành.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức tuyên truyền bằng các
hình thức phù hợp.
2. Các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án PCTT&TKCN của từng đơn
vị mình.
- Kiểm tra, rà soát, đánh giá năng lực phòng, chống, ứng phó, giảm nhẹ
thiệt hại do thiên tai gây ra.
- Báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Sở
VHTTDL.
3. Giao Văn phòng là đầ u mố i tham mưu , kiể m tra đôn đố c , nhắ c nhở các
phòng quản lý nhà nước , các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở , tổ chức thực hiê ̣n.
Tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình, kết quả triển khai theo quy định./.
Nơi nhận:
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; (để b/c)
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c Phó Giám đố c;
- Các phòng QLNN;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Quang Trung
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