
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA IQI CHU NGHA VIT NAM 
TII XA CIYA  LO Dc Ip - Tiy do - Hnh phñc 

S: /KH-UBND Cz'a Lô, ngày tháng 12 nãrn 2021 

KE HOACH 
'l'hu'c hiên nhiêm vii cãnh báo, cfru h nhân dan và du khách tam biên, 

tm song trên dja bàn thi xã Cira Lô nãni 2022 

I. MIJC DiCH, YEU CAU 
II. Muc dIch 
- Tranh thu sir quan tam chi dao cUa các cap, các ngành, tang cuông phôi 

hpp xü' 1 trong cac tmnh huông dê dam bâo an toàn tuyt dôi cho nhân dan và 
khách khi tarn biên và trong phông chông thiên tai, tIm kiêrn ciru nan. 

- Phãn cong ro ngtthi, rO viêc cho các tO chirc, cá nhân dé tir do nâng cao 
vai trô trách nhirn ngui dirng dâu trong xi:r 1 cong vic duçc giao. 

2. Yêu câu 
- Chuân bj dày dü ye kê hoch, phu'o'ng an, lirc lu'gng, phu'ang tin, vat tu, 

thiêt bi cánh báo, ct'ru ho, tim kiêm ciru nan, darn bâo ché do thu'ô'ng tri'c, clii 
dao diêu hành sâu sat, thông nhât, hiu qua. 

- Näm bat kp thô'i rni diên biên ye tInh hInh thñ tiêt, khI hu, quy 1utt 
dông cháy, d sâu nên day vüng biên gân bä dê có phuang an dam bâo an toân. 

- Phân cong nhim vii cci the, bô trI lirc 1ung, phuang tin hgp l; phôi 
hçp, hçp dông cht chë giüa các ban, ngành, dja phiiang, dan vj. Phát hin, xr 
1' nhanh chóng, kjp thi các sr cO xãy ra, thrc hin dung yCu câu nhirn v1i vã 
trách nhirn dâ duçc phân cong. 

- Các cap üy, chInh quyên, MTTQ và các ban, ngành, doàn the phát huy 
tinh than trách nhim cüa mInh, phôi hçip chat chë, tharn rnuu kjp thai trong 
cong tác cü'u nin, cu'u h gop phân thirc hin thäng lçii nãm du ljch 2022. 

11. PHAN CONG NHIM VIJ CIJ THE 
1. Trung tam CIru h vàPCTT 
- Xây drng Phuang an bô trI lirc h.rcmg và phuang tin cánh báo, ctru hO, 

tIm kiêrn ctru n?n  nàm 2022 theo trng giai don trong nãm. To chirc tuyCn chpn, 
hpp dOng lao dng thi v11, diêu hành 1irc lugng thcrc hin nhim vcl cänh báo, 
ciiru ho, tIm kiCrn ciru nan. Quán 1 và thirc hin chê d chi trá tiên cong và các 
khoán phi phi khác cho 1irc 1ung tham gia cãnh báo, cüu h, tIm kiêm cu'u nan. 

- Tharn rntru cho UBND thj xã, Tiêu ban tim kiêrn cu'u nn trong vic diCu 
dng lcrc  1u9'ng, phuang tin cüa các dan vj trên dja ban dC to chirc trçl'c cánh 
báo, ciru h và xu' 1,2 các su cô trên bäi tarn khi can thiêt. 

- Kiêm tra, rà soát phirong tin, vtt tu, thiêt bj dê bâo trI, süa chü'a darn báo 
tO chuc thuc hiên tot nhiêm vu cành báo, cüu h, tim kiêm ctru nn trên dja bàn 
thj xä. 

- Trçic tip lam vic vó'i Phông Ni vlj, PhOng Tài chInh - K hoch dê 
tharn rnixu cho UBND thi xa ye hçp dOng lçrc krang, kinh phi và bào darn các 
chC d can thiêt cho ngui lao dng trong qua trinh hot dng cüa dan vj. 
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- Phôi hçTp vôi Trung tam y t to chirc tp huân nghip viii cap ciiru nui nhân 
duOi nuc cho các 1irc 1ung lao &ng tham gia thixc hin nhirn vii. 

- Lp d? trñ kinh phi phát sinh trong qua trinh to chirc cânh báo, ciu h, 
tim kiêm ciru nn cüa danvj trInh UBND thj xâ xern xét bô sung. 

2. Tiêu ban tim kiêm cü'u nan 

- Thay mat IJBND thj xã, Ban chi huy PCTT thj xã chi buy trçrc tiêp Va 
diêu dng các lirc lu'çng lien quan trong cOng tác ct'ru ho, tIm kiêrn cüu nmn bão 
darn cht ché, kp thO'i, hiu qua. 

- Lp kê hoch, phuo'ng n, phn cOng nhim v ci the cho các thành viCn, tO chirc 
hpp dOng giQa các lirc lu'png thj xâ và các içrc luçmg dóng qun trn djabn. 

- Tong hpp tInh hinh hang tháng, qu,2, trng viii vic cii the báo cáo UBND tlij 
xã. Kiên nghj, dê xuât các van dê phát sinh trong qua tnInh thii'c hin nhim vii. 

3. Ban chi huy Quãn st' th xã 

- Là co quan dâu rnOi, tharn mu'u git'ip tru'Yng lieu ban tIm kiCni ci'u nn 
trong cOng tác diêu hành 1irc lu'p'ng, phuong tin; soin tháo ban hành qui chC 
phOi hgp giüa các 11.rc lu'çing trCn dja bàn trong thirc thrc hin nnhim vçi cânh 
báo, ciiru h, tim kiêm ciru nan. 

- Xây dirng phu'ang an bô tn, h•uy dng lirc lu'gng, phu'ang tin phôi hçip 
vó'i Trung tam Ciru hO Va PCTT và các phông ban, dan vj trong xü' 12  sr cO duOi 
nthc xây ra trén dja bàn. 

- Trirc tiêp huy dng 1irc lu'cing, phân cOng, phân nhim cy the cho các 
dan vj tham gia; tharn rnu'u kinh phi de bO trI lirc lu'ç'ng tang cudng cânh báo, 
cñ'u hO,  tim kiêrn ciru nan  khách tarn biên trong các ngày khai truong du ljch, 
ngày bien dng song to, khi có sr cO xày ra. 

4. Cong an thj xã 

- Chi dto 1ixc lung thirc hin theo nhirn vy cüa mInh; tham mu'u cho cap 
ñy, chInh quyên các cap trong cOngtác darn bâo an ninh, trãt tu', an toân xã hOi 
khi xáy ra sir cO tai nan  duOi nuó'c; tO chüc 1rc Iu'çng, phu'oig tin tharn gia cánh 
báo, ciru hO, tIm kiem thu nIn. 

- Phôi hçp vói các co quan chirc nãng kiem tra ngãn chn và xü l' nghiêm 
hành vi hi diing các vii tai nan  duOi nu'c de tung tin, dOn nhám, dãng tài hInh 
ânh phân cam nhãrn lam mat niern tin cüa nhân dan và du khách dOi vói cOng tác 
c1ru ho, thu nan  nói nieng và du ljch thj xã nói chung. 

5. Phông Ni vi 
- Can cu e hoch cüa UBND thj xã và Phu'ong an bO trI lyc lupng, 

phu'o'ng tiên cánh báo, thu ho, tIm kiêm thu nan  cüa Trung tarn Cüu hO vâ 
PCTT dê tharn muu hçp dOng lao dng thai vy theo diiing qui djnh. 

- D xuât khen thu'&ng, k lu.t dOi vi tp the và cá nhân tnong cOng tác 
cânh báo, thu hO, tIm kiem ctru nan  tren co so' các don vi d xuât. 

6. Phông Tài chInh - Kê hotch 

Can cu e hoach cüa UBND thj xä và Phu'ong an ci the cüa các don vj dê 
tham rnuu, d xuât bO tn nguOn kinh phi cho cOng tac cành bao, cO'u hO,  tim 
kiCrn thu nan  theo dung qui djnh. 

7. Phông Kinh tê 
- Tham mu'u cho UBND thj xã, lieu ban tim kiêrn cü'u nan  thj xá trong cOng 

tác diCu dng, bO trI lirc lu'çmg, phuong tin, vt tu', thiet bj ciru hO. 
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- Phi hpp chat ch vâi Tiêu ban tim kim c1ru ntn, Ban chi huy PCTT 
Thj xã trong thirc hin nhim vi theo cht'rc näng cüa rninh. 

8.PhôngYtê 
-, Tham muu cho UBND thi xâ triên khai, to chirc thirc hin nhim v1i cap 

ciru biên; chi dao  Trung tarn y tê thirc hin nhim vi theo sir phân cong cüa 
UBND thi xä và Tiêu ban tim kiêm ciru nan thi xä. 

9. Phông Lao dng thu'o'ng binh Va xã hi 
- Tharn rnu'u cho UBND thj xâ trong cong tác giãi quyêt chê d cho dôi 

tu'gng bj tai nn duôi trên dja bàn theo dting qui djnh. 
10. Phông Van hóa và Thông tin 
- Chi do các do'n vj truyên thông cp nht thông tin kjp thai thông báo den 

nhân dan và du khách diên biên thi tiêt, các quy dnh ca thj xa trong cOng tác 
cüu nan, cü'u ho. D.c bit cành báo các khu virc nguy hiêrn có nguy Co mat an 
toán cao trCn bãi tarn. 

- Trrc tiêp chi do, diêu hành vic xü' 1mô to trup't nithc hot dng sai qui 
djnh và ngän ngira nhcrng hot dng trên biên tiêm an nguy CO duôi nu'ó.c báo 
darn an toàn trong kinh doanh du ljch. 

- Tuyên truyên nhân dan và du khách th%rc hin nghiêm các quy djnh cành 
báo, ciru h, tIm kiêm thu nn cüa UBNID thj xâ. 

- Tham mixu cho UBND thj xa diêu dng phuong tin cüa các Cong ty v.n tái 
du ljch tharn gia ciru h, tim kiêm ciru ntn trong rnç)i tInh huông khi có yêu câu. 

11.PhôngQuãn1cIôthj 
Tharn rnu'u quy hotch bô trI các diem trirc cap ciru biên, các diem djch vit 

vui cho'i giái trI trên biên không lam ânh hu&ng den vic bô trI hrc 1ucng, 
phLro'ng tin, thiêt bj cánh báo, ci:ru h, tim kiêrn ciru nn. 

- Phôi hp vi Sâ giao thông vn tâi tang cung cong tác kiêrn tra thiCt bj 
an toàn trên các phuong tin hot dng trên biên, trên song. 

- Chi do Di trt tir do thj và các b phn chuyên mon xü 1 các hot dng 
có nguy co mat an toàn trên song, trên biên và các hành vi phá hoai  thiêt bj cành 
báo trên bãi tam. 

12. Van phông HDND và UBND thj xã 
- Tham mu'u kê hoch thirc hin nhim vij cãnh báo, ciru h, tim kiêrn thu 

nn cho nhân dan, du khách khi tam biên và các hoat dngtrên sOng, trên biên 
ti thj xã Cira Lô. Phôi hç'p BCH phông chông thiên tai, Tiêu ban tim kiêrn thu 
nn thj xâ và các don vj lien quan to chirc so, tong kêt cOng tác thu h, ciru nan. 

13. Trung tam Y tê 
- 10 chuc luc luong y bac s, thiêt bi, vat tu, thuôc men thuong tiuc tai 

Bnh vin, nhà trxc cap ciru biên và các dja diem khách khi có yCu cau dC cap 
ciru nan nhan bi du& nuc và các bénh l khác cho nhân dan và du khách. 

- Phi hp chat chë Tiêu ban tim kiêrn thu nn thj xä, Trung tarn Cüu h 
và PCTT và Ban Quàn 1 nghTa trang xü 1 ntn nhân bj tai ntn duOi nu'Oc kjp 
thô'i, chu dáo theo dung trách nhim cüa rnInh. 

14. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông 
- CQtp nht tInh hInh thôi tiêt, bàn tin cành báo cüa các don vj lien quan và 

yeu cu cüa du khách d thông báo kjp th?i tren h thông truyên thanh thj xã. 
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Phi hap vó'i Trung tarn Cru h vâ PCTT tuyên truyên, cánh báo, thông báo, ghi 
hInh, viêt bâi, quâng bá trong linh virc c1ru h, ciru nan. 

15. Ban quãn 1 nghia trang 
- Bô tn 1irc 1ung, phuo'ng tin phôi hp vói Trung tarn ciru h v. PCTT, 

Trung tarn Y té thj xa xir 1 các trung hçip t1r vong do duôi nu'ó'c ldii có yêu câu 
darn báo nhanh chóng, chu dáo, thing phong tiic tp quán. 

16. MIt trn To quôc và các doàn the 
- Theo chrc nàng, nhim vii cüa mInh tuyên truyên, cành báo cho nhân dan và 

du khách ye nguy co mat an toàn trong tam biên dê phông tránh; dng viên rni tang 
ló'p nhân dan tham gia tIch crc trong cong tác cânh báo, cru h, tIm kiêm ciru nn; 
dng viên, thãm hói kjp thai gia dInh nin nhân bj duOi nuó'c. 

17. UBNI) các Phirong 
- TO chirc içrc Iuçmg tharn gia cânh báo, thu nan, cü'u h khi biCn dng, thô'i 

tiêt nguy hiêrn, khi có yêu câu cüa UBND thj xà, Tiêu ban tIm kiêrn cü'u nui thj 
xã, Trung tarn Ctru h và PCTT. 

- Tang cung tuyên truyên trong cong dOng dan cir, du khách, các khách 
san, h kinh doanh trén bãi tarn ye nhUng nguy co có the xáy ra khi tarn biên dC 
rn91 ngui phông tránh. 

- Phôi hgp vi Trung tarn ctru h và PCTT Thj xã rà soát xác djnh các khu 
virc vüng sâu, dông xoáy, dá ngârn, .dê lap dt biên báo và có trách nhirn 
quàn 1, bâo ye, xr J,2  nghiêm các hành vi vi phm theo qui djnh cüa Pháp luât. 

- Chü dng huy dng 1rc 1ucing, phuong tin xir 1 các sr cO xây ra trCn dja 
bàn mInh rnt each khân tru'ang, hiu qua theo qui djnh phân gió'i hành chInh, 
bâo darn chat chë, khoa hpc, khOng de xáy ra ti diem dông nguè'i gay ành huó'ng 
cho mOi tru'ng du 1ch. 

- Báo cáo kjp thii các vn d ny sinh trong qua trInh thirc thi nhirn vii 
cho Tiêu ban tim kiêm ciru nan và UBND thi xä. 

18. Be nghj Don Biên phông cti'a khãu Cü'a Là - Ben Thily, hal di 2 
Biên phàng Ngh An, Di cãnh sat ccc, ctI.0 nn, ciru h so 2 (Phông PC 
07 Côngan Ngh An) 

- PhOi hop cht chë vci các içrc lu9ng trên dja bn xr ! kjp thèi các v tai nn duOi 
nuó'c và các hnh vi pha phrn pháp 1ut lien quan den hott dng trên sOng, trên biên. 

- Hang ngày tO chiirc phuang tin, 1irc lu'ng tuân tra, cành báo, nhãc nhô, 
xir l các hành vi yj  phtm pháp 1ut ye an toàn bien, an toàn cho pll'uong tin và 
con ng1.ri tharn gia các hoit dng tren sOng, tren biên, trén bãi tarn; báo cáo dien 
bien xãy ra tren dja bàn vói UBND thj xã dC kjp thO'i phOi hop xü I. 

19.Các don vj, doanh nghip, d' an trên dla  bàn 
- TO chirc kiem tra, xác djnh các v trI tiern an nguy ca duôi nu'óc cao trong khu 

vlxc cüa minh quãn 1 d lap dt các thiet bj cânh báo, bO trI 1rc krçmg thu'ông trirc vá 
tharn gia thu h, thu nn cüng 1irc lu'çmg cüa thj xà khi có yêu câu. 

- PhOi hop vó'i các doTi vj lien quan dC tuyên truyên ye nguy ca tai nn duOi 
nuóc khi tam bien yà cách phdng tránh cho nhân dan yà du khách. 

HI. BIIN PHAP THTJ'C HIN 
1. Các ca quan, dan vj can cuir k hotch cüa Thj xa, xây ding k hoich, 

phuung an cua ca quan, dan Vj rnInh báo darn nghiêrn tüc, sat thuc tiCn, cu the, 
dC diêu hành và triên khai tO chuirc thrc hin nghiem tñc. 



2. Dii'kin tInh hung co th xáy ra, chuân bj lçrc !ung, phuang tin, thiêt 
bj, vt tu' san sang xü' l' sr cô xáy ra trên song, trên biên, trên bãi tarn. To chà'c 
hpp phân công, phân nhirn rô rang cho trng thânh viên, san sang tiêp nhn 
nhanh chóng các thông tin yêu câu h trg cüa Tiêu ban tIm kiêm ciru nin, 
UBND thj xã vâ các dan vj phôi hçip. 

3. Quán trit sâu rng trong can b, cOng chii'c, viên chüc, lao dng, các tO 
chüc, ho kinh doanh vâ nhân dan nêu cao thirc, trách nhirn cüa rnInh trong 
cOng tác tuyên truyên, phô biên nhing nguy ca tai nmn tiêm an khi tharn gia các 
hoit dng trên sOng, trên biên. 

4. Co trách nhim bâo ye, cam hành vi xâm h.i, di di tài san, phu'ang tiên, 
thiêt bi cánh báo, ciru h, tim kiêrn ciru nan dä dugc lap dt trên bai tarn. 

5. Tong hyp tInh hinh, báo cáo Tiêu ban tim kiêm cà'u nn và UBND th 
xâ qua Van phàng HDND-UBND thj xâ và Trung tarn Cü'u h vâ PCTT thj xa 
Cü'a Là. 

6. Trung tarn Cü'u h và PCTT !.p phu'o'ng an bô trI lrc luçng, phu'o'ng 
tin, tO chirc hcip dOng và quãn 1' diêu hânh lirc luçmg lao dng thai vii lam 
nhiêrn vu cánh báo, c1ru ho, tim kiêm c1ru nn. Rà soát xác djnh các khu vrc CO 

nguy co' mat an toán cao dê lap dt thiêt bj cãnh báo nhãc nh. Hoân chinh các 
cOng trInh, thiêt bj phii trg; bô tn 1irc 1ung, phuang tin hpp 12, chü dng in an 
tâi liL1, t ro'i có ni dung cânh báo tarn biên; trrc tiêp lam viçc vi UBND các 
phuong, khach san, nha hang dê phô biên va triên khai, phôi hap thuc hin 1 ham 
mu'u cho Tiêu ban tim kiêm ciiru nn kiêm tra dánh giá vic to chu'c tniên khai thçi'c 
hin ké hoch và nhirn vi cüa cac dan vj. Kiên nghj dê xuât CáC van dê lien quan 
den cOng tác cânh báo, cru h vâ tim kiêrn ciru ntn. 

IV. THM GIAN TIN HANH 
KC hoach nay du'gc trin khai thirc hin tir ngày 01/01/2022 den ngay 

31/12/2022.!. 

No'i n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
- ]'T' Thi iy, TT HDND(B/c); CHU TIC!! 
- Chii tjch, các PCT UBND Tlij x; 
- Các phOng ban, nganh, don vj lien quan; 
- UBND các PhuOiig; 
- Luu 

Doin Tiên Dung 
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