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- UBND các phường, xã; 

- Các phòng, ban, ngành của thành phố. 

  

Thực hiện Văn bản số 52/BCH-VP ngày 30/7/2021 của Ban chỉ huy PCTT 

& TKCN tỉnh Ninh Bình về việc rà soát, chủ động phương án sẵn sàng đảm bảo an 

toàn phòng chống thiên tai trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Ban chỉ huy PCTT & TKCN 

thành phố đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết và 

diễn biến dịch bệnh Covid-19 qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin của 

Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh và thành phố để thông 

báo, hướng dẫn kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, nhân dân chủ động phòng, tránh, 

ứng phó đảm bảo an toàn. 

2. Thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho phù 

hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương khi có dịch bệnh xảy ra và tập 

trung các nội dung sau: 

- Phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó kịp thời, 

hiệu quả trong điều kiện sự hỗ trợ từ bên ngoài gặp nhiều hạn chế. 

- Rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân theo hướng chủ động sơ tán tại chỗ, 

hạn chế sơ tán tập trung, đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực cách ly do 

dịch bệnh. Chuẩn bị trang thiết bị, máy móc cần thiết để đo thân nhiệt, phân loại 

các đối tượng để xây dựng phương án sơ tán. 

- Sẵn sàng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết 

yếu, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán dân. 

- Lập danh sách các lực lượng phải huy động để ứng phó thiên tai trong 

trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng 

chống thiên tai cấp xã. 
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- Xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho các khu cách ly tập trung, các 

bệnh viện. 

- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men, khẩu trang y tế,… đảm bảo an 

toàn dịch bệnh cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp trong 

trường hợp phải tập trung chỉ đạo hoặc đi kiểm tra hiện trường và các lực lượng 

được huy động tham gia công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp 

với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cùng cấp ưu tiên triển khai tiêm vắc 

xin cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương. 

- Tăng cường, chủ động phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng  

công nghệ thông tin (email, phần mềm, mạng xã hội zalo, viber…) phục vụ công 

tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó và thông tin về thiên tai giữa Ban Chỉ huy 

PCTT & TKCN thành phố, các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND các phường, 

xã phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể từng địa phương, đơn vị. 

3. Căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương, điều chỉnh công tác 

trực ban cho phù hợp và thường xuyên tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT & 

TKCN thành phố. 

Ban chỉ huy PCTT & TKCN thành phố đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;  

 - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh;           để B/c 

 - Thường trực Thành uỷ; 

 - Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

 - Lưu: VT, BCH. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Tống Đức Thuận 
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