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KẾ HOẠCH
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-PCTT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ban
Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh
Thừa Thiên Huế về xây dựng Kế hoạch PCTT và TKCN, Sở Khoa học và Công
nghệ (Sở) xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động (CB-CC-VC-NLĐ) trong Sở nắm vững phương châm 4 tại chỗ
bao gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật, tư phương tiện tại chỗ và hậu
cần tại chỗ để "Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương
và có hiệu quả" nhằm giảm thiệt hại thấp nhất khi có thiên tai xảy ra;
- Chủ động chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng kịp thời nguồn lực (lao động, vật tư,
phương tiện, dụng cụ, lương thực, thực phẩm...) chi viện cho PCTT và TKCN,
nghành và tại chỗ của các đơn vị khi có thiên tai;
- Công tác PCTT và TKCN năm 2022 phải đặc biệt chú trọng đảm bảo an
toàn về người, cơ sở vật chất, công trình, sản phẩm,... với mục tiêu ngăn ngừa và
giảm nhẹ thiệt hại mức thấp nhất khi có thiên tai góp phần ổn định tình hình
chính trị-xã hội trong nghành, tỉnh.
II. NỘI DUNG
1. Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN của Sở
- Kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và
TKCN Sở năm 2022;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Sở có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra việc
thực hiện công tác PCTT và TKCN của cơ quan, đơn trực thuộc Sở; chỉ đạo kịp
thời khắc phục hậu quả; phân tích, tổng hợp tình hình đánh giá mức độ thiệt hại,
đề xuất biện pháp xử lý khắc phục, báo cáo cơ quan cấp trên xin chủ trương để
triển khai thực hiện;
- Các đơn vị xây dựng phương án cụ thể chỉ đạo PCTT và TKCN 2022.
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của Sở và các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm
chỉnh và kịp thời các yêu cầu của Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN của tỉnh nhằm
đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại khi có thiên tai;
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- Các đơn vị Kiểm tra xây dựng phương án chủ động sửa chữa công trình,
kho tàng, nhà ở, trụ sở và các tài sản khác, đảm bảo an toàn khi có thiên tai.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
PCTT và TKCN đến toàn thể CB-CC-VC-NLĐ
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết,
Chỉ thị của Đảng, nhà nước về công tác PCTT và TKCN kịp thời, chính xác,
phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 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 đến toàn thể CBCC-VC-NLĐ trong Sở;
- Đẩy mạnh tuyên truyền đến CB-CC-VC-NLĐ trong Sở, đơn vị trực
thuộc nắm vững phương châm 4 tại chỗ để "Chủ động phòng tránh, đối phó kịp
thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả" nhằm giảm thiệt hại thấp nhất khi
có thiên tai xảy ra.
3. Tổ chức huấn luyện CB-CC-VC-NLĐ sử dụng thành thạo các
phương tiện, trang thiết bị hiện có để tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy
chữa cháy, phòng chột lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.
- 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 và TKCN
tại đơn vị trực thuộc;
- Lập kế hoạch đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị PCTT và
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.
4. Triển khai đối phó với thiên tai
- Khi có thiên tai các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban
chỉ đạo PCTT và TKCN của tỉnh, Sở trong việc triển khai đối phó với từng đợt
thiên tai. Báo cáo kịp thời Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của tỉnh, Sở về tình
hình các đơn vị, chủ động công tác PCTT và TKCN đảm bảo an toàn và người,
tài sản giảm thiệt hại đến mức thấp nhất;
- Phối hợp với địa phương nơi công tác để kịp thời giải quyết tình huống
bất ngờ cũng như việc giải quyết hậu quả do thiên tai gây ra.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Ban Giám đốc Sở, trưởng các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm
vụ được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, phổ biến Kế
hoạch PCTT và TKCN đến toàn thể CB-CC-VC-BLĐ được biết.
2. Giao Văn phòng Sở:
- Làm đầu mối tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở tổ chức triển khai các
hoạt động PCTT và TKCN. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện quy định về PCTT
và TKCN đối với CB-CC-VC-NLĐ trong cơ quan;
-Tổ chức tập huấn sử dụng trang thiết bị, phối hợp tập huấn nghiệp vụ
PCTT và TKCN cho toàn thể CB-CC-VC-NLĐ trong toàn Sở. Kiện toàn
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Sở;
- Lập kế hoạch mua sắm, thường xuyên kiểm tra rà soát đánh giá cơ sở vật
chất, năng lực triển khai thực tế.
3. Giao Phòng Kế hoạch –Tài chính
Tham mưu bố trí kinh phí bảo đảm cho các hoạt động PCTT và TKCN.
4. Giao Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học
- Tuyên truyền về PCTT và TKCN trên các bản tin của Sở và trên Trang
thông tin điện tử của Sở;
- Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học đẩy mạnh
tuyên truyền phương châm 4 tại chỗ bao gồm Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ,
vật, tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ đến toàn CB-CC-VC-NLĐ trong
toàn Sở, đơn vị trực thuộc.
5. Đoàn Thanh niên, đội dân quân tự vệ của Sở
- Đoàn Thanh niên, đội dân quân tự vệ của Sở là lực lượng xung kích sẵn
sàng, Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của Sở, Văn
phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện công tác PCTT và TKCN
theo kế hoạch PCTT và TKCN và là lực lượng trực tiếp tham gia triển khai thực
hiện nhiệm vụ khi có tình huống lụt bão, thiên tai xảy ra;
- Tổ chức triển khai trực 24/24 giờ khi có thông báo, cảnh báo thiên tai
bảo đảm ứng phó kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra.
6. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của Sở: Tổ chức kiểm tra cụ thể công
tác PCTT và TKCN năm 2022 của các đơn vị; tổng hợp công tác phòng chống
thiên tai báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của tỉnh theo quy định.
7. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
- Phối hợp tốt với Ban Chỉ huy PCTT-TKCN của Sở, sẵn sàng, tích cực
tham gia ứng phó kịp thời các tình huống khi có lụt bão, thiên tai xảy ra;
- Tiếp tục nâng cao nhận thức về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong
hoạt động ứng phó thiên tai và tuyên truyền các giải pháp, phương án PCTT và
TKCN đến gia đình, cộng đồng nơi cư trú.
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Trên đây là Kế hoạch PCTT và TKCN của Sở Khoa học và Công nghệ.
Giám đốc Sở yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các đoàn thể và
toàn thể CB-CC-VC-NLĐ nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/C);
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh(B/C);
- Ban Giám đốc;
- Các phòng đơn vị thuộc Sở;
- Trang TTTĐT Sở;
- Lưu: VT, VP.
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