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CHỈ THỊ  

Về việc diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;  

diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 

–––––––––––– 

 

Căn cứ nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2022; để phát 

huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và lực lượng vũ 

trang địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn 

chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản Nhà nước, Nhân dân do thiên tai gây 

ra; đồng thời không ngừng nâng cao năng lực tổ chức điều hành của cấp ủy, 

chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành 

khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-

CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ;  

Thực hiện Công văn số 1077-CV/TU ngày 02/3/2022 của Tỉnh ủy về diễn 

tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập khu vực phòng thủ 

năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:  

1. Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện 

Lục Nam; diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sơn Động năm 2022. Các huyện, 

thành phố còn lại chỉ đạo các xã, phường, thị trấn diễn tập phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập chiến đấu phòng thủ (25% cấp xã, trong đó 

50% diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, 50% diễn tập chiến 

đấu phòng thủ).  

2. Thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập, trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành, 

đoàn thể có liên quan; huyện Lục Nam, huyện Sơn Động làm tốt công tác 

chuẩn bị và tổ chức diễn tập sát thực tế, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.  

3. Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan 

tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, đồng thời tham mưu Ban Chỉ 

đạo diễn tập tỉnh xây dựng ý định, kế hoạch diễn tập, các văn kiện chỉ đạo 

huyện Lục Nam, huyện Sơn Động tổ chức diễn tập theo đúng ý định, bảo đảm 

bí mật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Sau diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm, 

tổng hợp kết quả báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 theo 

quy định.  

4. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành 

và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng tăng cường nắm 

chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm an 

toàn cho diễn tập; chỉ đạo Công an huyện Lục Nam chuẩn bị lực lượng, 
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phương tiện tham gia diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

Công an huyện Sơn Động chuẩn bị nội dung diễn tập phương án A2. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ 

CHQS tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn huyện Lục Nam xây dựng 

kế hoạch, tổ chức luyện tập, thực binh xử lý tình huống phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn.  

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các 

sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn huyện Lục Nam, huyện Sơn Động 

áp dụng công nghệ thông tin trong diễn tập. 

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ 

chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị nội dung giúp Ban Chỉ đạo 

diễn tập tỉnh điều hành diễn tập, đồng thời hướng dẫn huyện Lục Nam, 

huyện Sơn Động triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập đạt 

kết quả cao.  

8. UBND các huyện: Lục Nam, Sơn Động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, 

Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị của Bộ, Quân 

khu theo kế hoạch hiệp đồng thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức và thực hành diễn 

tập; chủ động xây dựng văn kiện, làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn 

tập đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và 

phương tiện kỹ thuật.  

9. Thời gian:  

- Huyện Lục Nam hoàn thành công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập trước 

ngày 10/8/2022.  

- Huyện Sơn Động hoàn thành công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập trước 

ngày 31/10/2022.  

- Các huyện, thành phố còn lại chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức 

diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xong trước ngày 

30/8/2022; diễn tập chiến đấu phòng thủ xong trước ngày 15/11/2022.  

10. Kinh phí diễn tập  

- Bộ CHQS tỉnh bảo đảm kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo diễn 

tập tỉnh và khách mời. 

- Huyện Lục Nam, huyện Sơn Động sử dụng ngân sách địa phương bảo 

đảm cho các thành phần tham gia diễn tập và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ 

diễn tập theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. 

- Diễn tập cấp xã, các huyện sử dụng ngân sách địa phương bảo đảm. 

 11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan có liên quan tích cực tuyên 

truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm chắc mục đích, ý nghĩa 

của cuộc diễn tập; cử cán bộ theo dõi, chỉ đạo, tham gia đạo diễn diễn tập theo 

chức năng, nhiệm vụ đạt kết quả cao. 
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 Giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư 

lệnh Quân khu 1 và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.  

 
Nơi  nhận: 
- Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (b/c);  

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;  

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;  

- HU, UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng UBND tỉnh:  
 + LĐVP, TKCT, KTN, TH;  

 + Lưu: VT, NC.Bền. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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