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CHỈ THỊ
Về việc tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

huyện Nam Sách năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 179/CT-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2022;

Căn cứ Chỉ thị số 347/CT-QK3 ngày 7 tháng 03 năm 2022 của Tư lệnh 
Quân khu 3 về việc tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
huyện trọng điểm thuộc tỉnh Hải Dương năm 2022,

Để làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn năm 2022 cho huyện Nam Sách đạt kết quả cao, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách quán triệt đầy 

đủ tầm quan trọng và yêu cầu nhiệm vụ của cuộc diễn tập phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn, nắm chắc sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, xác định rõ 
trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn năm 2022 theo kế hoạch.

2. Triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị: Xây dựng kế hoạch diễn tập theo 
quy định để triển khai thực hiện. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Đạo diễn diễn tập, 
khung diễn tập và các lực lượng phục vụ, bảo đảm; tổ chức hiệp đồng với các sở, 
ngành, đơn vị liên quan để tổ chức diễn tập theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

3. Huấn luyện, bồi dưỡng kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, cho các lực 
lượng tham gia diễn tập, tổ chức tập luyện, hợp luyện, diễn tập thử, làm cơ sở tổ 
chức diễn tập chính thức theo đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, bảo 
đảm thời gian và an toàn tuyệt đối về người, tài sản, các phương tiện tham gia 
diễn tập.

4. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ 
đạo diễn tập tỉnh, có nhiệm vụ hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị có 
liên quan, chỉ đạo huyện Nam Sách xây dựng ý định diễn tập phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn báo cáo theo quy định; xây dựng kế hoạch diễn tập báo 
cáo UBND tỉnh phê duyệt; hiệp đồng với các sở, ngành và triển khai cho các cơ 
quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện; chỉ huy lực lượng, 
phương tiện tham gia diễn tập bảo đảm thống nhất, đạt hiệu quả cao và an toàn 
tuyệt đối.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hiệp đồng chặt chẽ với Bộ 
CHQS tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh xây dựng kế 
hoạch, tình huống diễn tập; triển khai cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có 
liên quan tổ chức thực hiện.
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6. Công an tỉnh: Hiệp đồng chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh giúp Ban Chỉ đạo 
diễn tập tỉnh xây dựng kế hoạch, tình huống diễn tập, triển khai cho các cơ quan, 
đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện; chỉ huy lực lượng, phương 
tiện thuộc quyền tham gia diễn tập bảo đảm thống nhất, đạt hiệu quả cao và an 
toàn tuyệt đối. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, 
bảo vệ an ninh trật tự trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập; Tổ chức 
lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn 
tập tỉnh.

7. Sở Tài chính: Căn cứ vào kế hoạch diễn tập tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn huyện Nam Sách năm 2022.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo khung tập bảo đảm tốt thông tin 
liên lạc cho quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập.

9. Sở Y tế: Chỉ đạo ngành Y tế tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia 
diễn tập; bảo đảm y tế cho quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập theo kế 
hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

10. Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh: Nắm chắc, dự báo chính xác diễn biến 
tình hình thời tiết, khí hậu, thuỷ văn, giúp Ban Chỉ đạo, Ban Đạo diễn và khung 
tập xác định các tình huống về thiên tai trong diễn tập. 

11. Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách: Quán triệt nhiệm vụ diễn tập; tập 
trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập. Xây dựng kế hoạch 
thực hiện nhiệm vụ diễn tập; tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở 
vật chất, vật tư bảo đảm cho diễn tập theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập 
tỉnh; dự toán kinh phí diễn tập báo cáo Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt.

Cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam 
Sách là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan, Ủy 
ban nhân dân huyện Nam Sách căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế 
hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm 
có sự hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
diễn tập.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành có liên 
quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách quán triệt, triển khai thực 
hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;
- VP: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, Tài chính, Y tế, TT&TT; 
- Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh;
- Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Nam Sách;
- Lưu: VT, NC-KSTTC.Th (30b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Quân
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