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PHƯƠNG ÁN
Ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh,
mạnh trong cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành phố trong khi tình hình thiên tai
cũng diễn biến phức tạp, bất thường. Việc xây dựng phương án ứng phó kịp thời
với các tình huống thiên tai xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh, đảm bảo an toàn
cho người dân, cho lực lượng phòng chống thiên tai, cứu hộ cứa nạn, giảm thiểu
thiệt hại góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện, thực hiện mục tiêu kép
của Chính phủ là hết sức cần thiết.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Đảm bảo các hoạt động ứng phó thiên tai được thường xuyên, liên tục,
không bị gián đoạn; đảm bảo an toàn cho người dân, cho lực lượng phòng chống
thiên tai, cứu hộ cứa nạn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần phát
triển kinh tế xã hội của huyện, thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ trong điều
kiện dịch bệnh.
- Đảm bảo thống nhất thông tin, dữ liệu thiên tai, dịch bệnh; phối hợp chặt
chẽ, sẵn sàng, tăng khả năng hiệp đồng triển khai các hoạt động ứng phó thiên
tai trong bối cảnh dịch bệnh.
- Công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh được thực hiện theo
phương châm: 4 TẠI CHỖ + 5K + VẮC XIN.
II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN.
Phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh: Là các hoạt động phòng
chống thiên tai trong 03 giai đoạn (phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả
thiên tai) đảm bảo: Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và bảo vệ kết quả phòng
chống dịch trong quá trình triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai, đặc
biệt tại vùng có nguy cơ dịch hoặc vùng có dịch bệnh.
Để sẵn sàng chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hiết sức phức tạp; ngoài việc
triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Phương án ứng phó thiên tai theo
các cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành kèm theo Quyết định
số 747/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh thì các địa phương, cơ quan,
đơn vị có liên quan cần tập trung triển khai các nội dung sau để hoạt động ứng
phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn, cụ thể:

2

1. Về phòng ngừa.
Trước khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các xã, thị trấn,
các cơ quan, đơn vị phải có đủ thông tin, dữ liệu về nguy cơ hoặc tình trạng dịch
bệnh tại địa phương, đơn vị; dự tính trước những vấn đề, hoạt động có thể gây
phát sinh hoặc lây lan dịch bệnh tại địa phương, đơn vị; đảm bảo chủ động
phòng ngừa và kịp thời ứng phó nếu phát sinh tình huống xấu nhất:
- Theo dõi tình hình diễn biến thiên tai, dịch bệnh và công tác chỉ đạo
phòng chống thiên tai, dịch bệnh của địa phương, đơn vị;
- Rà soát, phân công nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa lực lượng phòng
chống thiên tai, lực lượng phòng chống dịch bệnh tại địa phương;
- Kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện những nơi có nguy cơ mất an toàn,
hoạt động phòng chống thiên tai không đảm bảo phòng chống dịch theo quy
định; chủ động hướng dẫn và báo cáo các cấp có thẩm quyền;
- Chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần
thiết đảm bảo phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh;
- Quản lý, sử dụng đúng mục đích các trang thiết bị phòng chống dịch
bệnh phục vụ công tác phòng chống thiên tai;
- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện phòng chống dịch bệnh theo quy định
trong hoạt động sơ tán dân, điểm tránh trú an toàn thiên tai (theo hướng dẫn tại
Quyết định số 16/QĐ-TWPCTT ngày 23/8/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng chống thiên tai; Công văn số 8646/BYT-MT ngày 13/10/2021 của Bộ Y tế
về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình huống thiên tai,
bão lũ);
- Kiểm tra, phân giao phương tiện, trang thiết bị, đồ bảo hộ y tế cho các
Tổ/nhóm Đội xung kích và triển khai lực lượng thường trực để sẵn sàng thực
hiện nhiệm vụ;
- Triển khai lực lượng canh gác, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người,
phương tiện tại những nơi nguy cơ rủi ro thiên tai cao, thực hiện 5K đảm bảo an
toàn phòng chống dịch bệnh;
- Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình gia cố, chằng chống nhà cửa,...
đồng thời thực hiện 5K, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh; kết hợp tuyên
truyền, hướng dẫn nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn phòng chống dịch;
- Ưu tiên triển khai tiêm Vắc-xin cho lực lượng làm công tác phòng chống
thiên tai và người dân thuộc diện sơ tán do thiên tai;
- Rà soát danh sách các hộ gia đình có nhà kiên cố, nhà thiếu kiên cố cần
phải sơ tán, cập nhật phương án sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán tại
chỗ, hạn chế sơ tán tập trung. Chuẩn bị trang thiết bị, máy móc, cơ số thuốc, đội
ngũ y, bác sĩ,… cần thiết để đo thân nhiệt, phân loại các đối tượng để xây dựng
phương án sơ tán;
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- Sẵn sàng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm
thiết yếu, hóa chất 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 ở xã, thị trấn;
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các trụ sở y tế, cơ sở
cách ly tập trung, cơ sở sơ tán tập trung, các nhà xưởng tại các khu công nghiệp.
Tổ chức xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho các địa điểm
nêu trên theo quy định;
- Có kịch bản xử lý tình huống xuất hiện người nghi hoặc có triệu chứng
nghi nhiễm dịch bệnh, có F0 tại điểm sơ tán, tránh trú an toàn;
- 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.
2. Về ứng phó thiên tai.
- Chủ động theo dõi sát tình hình thiên tai, dịch bệnh; kiểm tra các khu
vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai; cung cấp thường xuyên, kịp thời, đầy đủ nội
dung tin cảnh báo thiên tai, dịch bệnh hoặc nguy cơ dịch bệnh hàng ngày cho
các thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh, các lực lượng phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh, các tổ chức
xã hội, doanh nghiệp, người dân. Đảm bảo mọi đối tượng người dân, đặc biệt
đối tượng dễ bị tổn thương đều nhận và hiểu thông tin.
- Đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong thực hiện sơ tán dân
(theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 8646/BYT-MT ngày 13/10/2021 về
việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình huống thiên tai, bão lũ);
- Tăng cường, chủ động phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng
công nghệ thông tin (email, mạng xã hội facebook, zalo…) phục vụ công tác chỉ
huy điều hành ứng phó và thông tin về thiên tai giữa Ban Chỉ huy PCTT & TKCN
các cấp phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương;
- Bám sát phương án, kịch bản đã xây dựng để điều hành, chỉ đạo, ra
quyết định tại chỗ theo tình hình thiên tai, dịch bệnh;
- Bố trí nơi ở tạm, sơ tán khẩn cấp người tại những nơi xảy ra sự cố và các
khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Chỉ đạo xét nghiệm nhanh cho lực lượng
phòng chống thiên tai, lực lượng phòng chống dịch bệnh và người dân tại các
điểm sơ tán;
- Phối hợp chặt chẽ, kiểm tra điều kiện an toàn, điều kiện vệ sinh, sinh
hoạt, nhu yếu phẩm, vật tư phục vụ phòng chống thiên tai, phòng chống dịch
cho người dân tại các cơ sở cách ly tập trung và cơ sở sơ tán tập trung;
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- Dự trữ đảm bảo số lượng các nhu yếu phẩm, vật tư phòng chống dịch
(khẩu trang, nước khử khuẩn), các loại thuốc chữa bệnh, vết thương thông
thường, đặc biệt đảm bảo nhu cầu khác biệt nam giới, phụ nữ, trẻ em gái, phụ nữ
mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi và các đối tượng dễ bị tổn
thương;
- Đối với khu vực có mức độ nguy cơ dịch bệnh: Điểm tránh trú cần xem
xét phun khử khuẩn trước khi người dân đến tránh trú; bố trí khu vực hoặc
phòng cách ly sẵn sàng xử lý giờ đầu trường hợp phát hiện người dân trong khu
tránh trú có biểu hiện nhiễm bệnh trong khi thiên tai đang xảy ra;
- Lực lượng phòng chống thiên tai, phòng chống dịch thực hiện nghiêm
túc yêu cầu phòng chống dịch bệnh cho bản thân khi thực hiện nhiệm vụ (đặc
biệt tại khu vực có nguy cơ hoặc có dịch bệnh); kiểm tra, hướng dẫn và thường
xuyên nhắc nhở, giám sát người dân thực hiện 5K phòng chống dịch bệnh tại
các địa điểm tránh trú thiên tai;
- Kiểm tra an toàn về người, tài sản, an ninh, trật tự tại các điểm sơ tán,
tránh trú an toàn, các khu vực điều trị, chăm sóc và khu cách ly người nhiễm
bệnh khi thiên tai xảy ra;
- Đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc, tiếp nhận, phân phối hàng viện
trợ, cứu trợ,… cho những người dân bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh;
- Báo cáo, cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình thiên tai, dịch
bệnh, vùng có nguy cơ trên địa bàn và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
theo quy định trong tham gia, phối hợp triển khai nhiệm vụ;
- Sẵn sàng chi viện, hỗ trợ khi có yêu cầu. Báo cáo, cập nhật kịp thời các
khó khăn, nhu cầu hỗ trợ các vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phòng chống
dịch bệnh khi triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai.
3. Về khắc phục hậu quả sau thiên tai.
- Phun khử khuẩn toàn bộ diện tích, các phòng (bếp, khu vệ sinh) tại các
điểm tránh trú an toàn; thu gom rác thải sinh hoạt và rác thải y tế. Vệ sinh môi
trường phòng, chống dịch bệnh (theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số
8646/BYT-MT ngày 13/10/2021 về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong
tình huống thiên tai, bão lũ);
- Kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế của người dân và tổ chức người dân
(đã đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn) di chuyển theo 01 chiều rời điểm tránh
trú. Người dân tại điểm tránh trú an toàn rời trước; người dân nghi nhiễm dịch
bệnh trong khu vực, phòng cách ly tạm thời rời sau;
- Đối với người nghi nhiễm dịch bệnh cần tiếp tục quản lý, giám sát theo
quy định của cơ quan Y tế. Nếu người nghi nhiễm dịch bệnh có biểu hiện triệu
chứng F0 cần thông báo gấp cho cơ quan y tế cấp trên để xử lý theo đúng quy
định hiện hành;
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- Xét nghiệm nhanh cho lực lượng phòng chống thiên tai, lực lượng phòng
chống dịch bệnh sau thiên tai và người dân tại các điểm tránh trú trước khi về nhà;
- Cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích; hỗ trợ gia đình mai
táng người bị thiệt mạng, thực hiện 5K, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
khi thực hiện nhiệm vụ;
- Cung cấp lương thực, thực phẩm,... thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm; hỗ
trợ người dân từ nơi tránh trú trở về, sửa chữa, thu dọn nhà cửa, vệ sinh môi
trường đề phòng dịch bệnh;
- Hỗ trợ sửa chữa, khôi phục công trình phòng chống thiên tai, giao thông
và các công trình hạ tầng công cộng; thực hiện 5K, đảm bảo an toàn phòng
chống dịch bệnh khi thực hiện nhiệm vụ;
- Đánh giá thiệt hại, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ, triển khai ổn định đời sống của
người dân, đặc biệt lưu ý tại các khu giãn cách, cách ly phòng chống dịch bệnh;
- Rà soát, kiểm kê số lượng, đánh giá chất lượng các phương tiện, vật tư
phòng chống thiên tai, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch
sau thiên tai để xem xét bổ sung, sửa chữa sẵn sàng cho các thiên tai tiếp theo;
- Thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên
tai trên địa bàn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện, các phòng, ban, ngành, UBND các
xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở Phương án ứng
phó thiên tai đã được xây dựng và phê duyệt tại các cấp, ngành, chủ động rà
soát, xây dựng các Kịch bản chi tiết ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể
trong bối cảnh vừa phải ứng phó thiên tai vừa phải đảm bảo công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là công tác di dời, sơ tán dân ứng phó với
các tình huống mưa, lũ, bão lớn, sạt lở đất, tuyệt đối không để bị động, bất
ngờ. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ ứng phó thiên tai đã được phân công theo
Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh, cần rà soát, thực
hiện các nhiệm vụ sau để sẵn sàng ứng phó thiên tai trong điều kiện dịch bệnh
diễn biến phức tập, cụ thể:
1. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện.
- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện phương
án. Theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị rà soát, hoàn chỉnh phương án
di dời, sơ tán dân cho phù hợp; tổng hợp báo cáo theo quy định;
- Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn hỗ trợ
các địa phương trong việc tổ chức phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai;
- Kịp thời ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND huyện
các văn bản, Công điện chỉ đạo phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai đặc
biệt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp;
- Tổng hợp thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ của các địa phương, đơn vị,
tổ chức có liên quan trình UBND huyện, tỉnh xem xét, quyết định.
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2. Phòng Nông nghiệp và PTNT.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng
chống thiên tai đăc biệt là các loại hình thiên tai như bão, lũ, sạt lở đất…. Tham
mưu cho Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện, UBND huyện ban hành các văn
bản, Công điện chỉ đạo phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai đặc biệt
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp;
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn theo dõi, rà soát các khu dân cư
nằm trong khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất…, tham mưu UBND huyện có
biện pháp xử lý kịp thời.
3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện: Chỉ đạo rà soát, chuẩn
bị sẵn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp (trong bối cảnh phòng,
chống dịch bệnh Covid-19) để hỗ trợ địa phương ứng phó với các tình huống
thiên tai và tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu.
4. Trung tâm Y tế huyện.
- Hướng dẫn các xã, thị trấn các yêu cầu bảo đảm phòng, chống dịch
Covid-19 trong việc xây dựng, cập nhật phương án ứng phó thiên tai và tổ chức
di dời, sơ tán dân phòng, chống thiên tai; sẵn sàng phương tiện, thiết bị đảm bảo
an toàn phòng, chống dịch bệnh cho công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu
quả thiên tai tại các xã, thị trấn trên địa bàn;
- Rà soát kế hoạch tiêm Vắc-xin phòng dịch Covid-19 phù hợp; trong đó
lưu ý cần có ưu tiên cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai và người
dân vùng có nguy cơ cao trên địa bàn huyện;
- Chỉ đạo các Trạm ý tế, Phòng khám khu vực.. chuẩn bị sẵn sàng công
tác cách ly, điều trị các trường hợp nhiễm Covid-19 trong quá trình sơ tán, ứng
phó thiên tai.
5. Phòng Kinh tế & Hạ tầng.
- Xây dựng phương án đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình
huống, huy động phương tiện vận tải phù hợp cho công tác cứu hộ và sơ tán dân
trong vùng thiên tai khi cần thiết. Hướng dẫn các địa phương lập, thực hiện
phương án vận tải khi huy động phương tiện hỗ trợ di dời, sơ tán dân để phòng,
chống thiên tai trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đánh giá thiệt
hại những tuyến đường được giao quản lý, tổng hợp báo cáo UBND huyện và đề
xuất hỗ trợ khắc phục thiên tai.
- Rà soát, hướng dẫn các địa phương chủ động tổ chức dự trữ lương thực,
thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu tại các khu cách ly tập trung, trụ sở UBND
xã, thị trấn, trường học, Trạm Y tế, các công trình kiên cố, những vị trí an
toàn,…; đối với các địa bàn, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập khi có mưa
bão, lũ, sạt lở đất đảm bảo dùng đủ trong 15 ngày trở lên.
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Phối hợp, hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án xử lý môi trường sau
thiên tai đối với những khu vực bị ảnh hưởng. Hướng dẫn thu gom, xử lý rác
thải tại các khu cách ly tập trung, khu vực sơ tán đảm bảo theo quy định, tránh
làm phát tán mầm bệnh và gây ô nhiễm môi trường.
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7. Trung tâm VH - TT - TT huyện.
Chỉ đạo công tác đảm bảo kết nối thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo
điều hành ứng phó phòng chống thiên tai trong mọi tình huống đặc biệt tại các
địa điểm sơ tán, các khu vực bị chia cắt do thiên tai.
8. Phòng Tài Chính và Kế hoạch.
- Trên cơ sở đề xuất của đơn vị được giao nhiệm vụ, tham mưu cho
UBND huyện cân đối, bố trí kinh phí đối với nhiệm vụ thuộc nguồn vốn chi
thường xuyên để thực hiện phương án theo quy định của Pháp luật về ngân sách
nhà nước.
- Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí từ ngân sách huyện cho các cơ
quan, đơn vị thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trong điều kiện dịch
bệnh.
9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ động phối hợp với
các xã, thị trấn kịp thời tổ chức công tác cứu trợ theo quy định, đồng thời đề
xuất UBND huyện quyết định các biện pháp cứu trợ khẩn cấp nhằm sớm ổn định
đời sống nhân dân vùng bị thiên tai, dịch bệnh, các khu vực phải sơ tán.
10. UBND các xã, thị trấn.
Tổ chức kiểm tra rà soát, cập nhật điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai
cụ thể cho từng tình huống, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể tại địa
phương nhất là phương án di dời, sơ tán dân trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
diễn biến phức tạp. Trong đó lưu ý:
- Bổ sung các điểm dự kiến sơ tán tập trung nhằm giảm mật độ người sơ
tán tại từng điểm, ưu tiên sơ tán xen ghép để phòng ngừa lây nhiễm chéo dịch
bệnh; chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo cung ứng lượng thực, nước uống,
khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường và nhu yếu phẩm thiết
yếu cho người dân ở nơi sơ tán;
- Chỉ đạo Đội xung kích phòng, chống thiên tai và các lực lượng tham gia
tham gia chỉ huy, chỉ đạo ứng phó thiên tai phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K
của ngành Y tế trong suốt quá trình tham gia chỉ huy, hỗ trợ người dân ứng phó,
khắc phục hậu quả thiên tai;
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cùng phối hợp
với chính quyền chuẩn bị sẵn sàng điều kiện ứng phó thiên tai (kết hợp với tuyên
truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19);
- Chủ động kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất… trên
địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố để đảm bảo an toàn;
- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “bốn
tại chỗ” để xử lý khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất
ngờ trong mọi tình huống nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp; chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về công
tác chủ động phòng, chống thiên tai trên địa bàn.
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11. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ
được giao chủ động phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN
huyện và hỗ trợ các địa phương thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp
phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện, đồng
thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.
Trên đây là Phương án ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức tạp. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị
trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CPVP;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- UB MTTQ VN huyện, các đoàn thể huyện;
- Cổng TT GTĐT huyện,
- Thường trực BCH PCTT&TKCN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Nguyễn Thành Trung

