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KE HOACH 
Thu'c hiên nhiêm vu cãnh báo, cu'u ho nhân dan vä du khäch tam biên, 

tm song trên dja bàn thi xã Cüa LO näm 2023 

I. M!JC DICH, YEU CAU 
1.MucdIch 
- Tranh thi sr quan tam chi dao  cua các cap, các ngành, tang cu'ng phôi 

hcp xu 1 trong các tinh hung d darn báo an toàn tuyt di cho nhân dan vâ 
1dách khi tarn bin và trong phông cMng thiên tai, tim kiêrn cru nan. 

- Nâng cao vai trO trách nhim ngtri drng dtu trong xü 1 cong viêc 
ducc giao. 

2. Yêu câu 
- Chuân bi day dü ye kê hoach, phuo'ng an, 1rc lucmg, phuGng tin, vat tix, 

thiêt bi cãnh báo, cru h, tim kirn cru nan,  dam bào ch d thu'à'ng trijc, clii 
dao diêu hành sâu sat, thông nh.t, hiu qua. 

- Nm bat kip thai mci din bin ye tinh hinh thai ti&, khI hu, quy 1ut 
dông cháy, d sâu nên dày vting biên gn ba dê có phuGng an darn báo an toàn. 

- Phân cong nhiin vii ci,i the, bô trI ltrc 1ung, phu'Gng tin hcp l' phal 
hen, xü 1 nhanh chóng, kp thai các sçi' c xày ra, thirc hin ding yêu cu 
nhiêrn vçi và trách nhirn dã ducic phân cong. 

-Tang cuang cong tác phôi hcip, hçp dng gi&a các ban, ngânh, dja 
phuGng, dcin v trên da bàn darn bão thic hin có hiu qua cong tác ciru h, 
cru nan. 

- Các c.p ñy, chunh quyn, MTTQ và các doàn the phát huy tinh thtn 
trách nhiin cia mInli, phôi hcp chat  chë, tharn mini kp thai trong cOng tác cru 
nan, ci.it'u h gOp phân t1c hin thãng 1i nãrn du 1ch 2023. 

II. PHAN CONG NHIM V1J C1J THE 
1. Trung tam Ctru h vA PCTT thj xa 
- Xây dirng Phuo'ng an bô trI 1rc lucing và phtrong tiên cánh báo, ci'u h, 

tim kim cru nan  nãrn 2023 theo trng giai doan trong nãrn. To chi'c tuyên chn, 
hcTp dng lao dng thai vi,i, diu hành hrc 1ung thixc hin nhirn vi,i cành báo, 
cru Ii, tim kim cthi nan.  Quãn I và thijc hin chë d chi trá tiên cOng vâ các 
khoán pht phi khàc cho lrc hrng tharn gia cänh bao, cru h, tim kiêm cru nan. 

- Tham rntru UBNID thi xä, Tiêu ban tim kirn cü'u nan  trong vic diêu 
dng 1rc 1u'ng, phuGng tin cüa các dGn v trên dja bàn dê tO chüc trtrc cánh 
báo, elm h vâ xli 1' các str  c trên bãi tm khi can thiOt. 

- Kirn tra, rà soàt phuang tin, vt ttr, thiet bi de bào tn, slra chira darn 
bào t ciurc thrc hin tt nhirn vi cành báo, elm h, tim kiem elm nan  trCn dja 
bàn th xã. 
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- Trirc tip lam viec  vi PhOng Ni vçi, PhOng Tài chInh - K hoach  d 
tham llllfll UBND th xã v hcp dng lijc luGng, kinh phi và báo darn các ch d 
can thit cho ngu'äi lao dông trong qua trinh hoat dông cUa dan vi. 

- Phôi hcp vó'i Trung tarn y té to chirc tp huân nghip vçi cap thu nan 
nhn du6i nrc cho các hrc lu'cng lao dng tharn gia thrc hen nhiem vij. 

- Rà soát xac dinh các khu vçrc cO nguy ca rnt an toàn cao dê 1p dt thiêt 
bi cánh báo nhãc nh&. Hoàn chinh các cong trinh, thiêt b phu trc; b6 trI ltrc 
lucmg, phuang tiên hop  l', thñ dông in an tài lieu,  tä rai có ni dung cânh báo 
tarn bin. 

- Ttrnc tip lam viec  vi UBND các phi±ng, khách san,  nhà hang d phô 
bin và trin khai, phi hop thii'c hien. 

-Tham muu Tiu ban tIm kirn thu nan  kiêrn tra dánh giá viec  t6 chrc triên 
khai thuc hiên k hoach và nhiêrn vçi cña các dan vi. 

- Kin nghj dê xuât các van d lien quan den cong tác cánh báo, ciru h và 
tIm kim thu nan. 

- Lap dij' trñ kinh phi phát sinh trong qua trinh to chñ'c cành báo, thu h, 
tim kirn cru nan  cUa dan vi trInh UBND th xã xern xét bô sung. 

2. Tiêu ban tim kiêm cfru nan thi xä 

- Thay rnIt UBND thj xa, Ban chi huy PCTT th xã chi buy trçrc tiêp và 
diu th5ng  cac lrc lucing lien quan trong cong tác thu h, tim kim thu nan báo 
darn chat chë, kip  thai,  hieu  qua. 

- Lp k hoach, phuang an, phân cong nhiêm vij ci,i the cho các thánh 
viên, t chirc hc'p dng gifta các luc luang th xä và các lirrc lrcmg dóng quân 
trên dja bàn. 

- lông hop  tinh hinh hang tháng, qu', ttimg vij viec  ci the báo cáo UBND th 
xà. Kin nghi,  d xut các vn d phát sinh trong qua trInh tic hiên nhiern  vçi. 

3. Ban chi huy Quân sr thj xä 
- La ca quan dâu rnôi, tharn rnuu giñp tnrang Tiêu ban tim kiêrn thu nan 

trong cong tácdiêu hành lrc 1ucng, phuang tien;soan  tháo ban hành qui ché phôi 
hop gifta các lrc lucng trên da bàn trong thuc thuc hien nnhiem vi,i cánh báo, 
ciru ho, tim kim cftu nan. 

- Xây dçi'ng phirang an bO tn, huy dOng  li,j'c Iu'ng, phirang tiên phôi hap 
vi Trung tarn Cru hO và PCTT và các phOng ban, dan vi trong xü I si,r cô duôi 
nuac xáy ra trên dja bàn. 

- Trçrc tip huy dOng  içrc Iircing, phân cOng, phân nhiem  cu the cho các 
dan vi tharn gia; tharn miru kinh phi d bô tn lrc lung tang cuäng cãnh báo, 
cftu h, tim kirn thu nan  khách thm bin trong các ngày khai truang du 1ch, 
ngày bin dOng  song to, khi có sir c xây ra. 

4. Cong an thj xã 
- Tharn rnu'u cap üy, chinh quyên các cap trong cOng tác darn bâo an ninh, 

trât tir, an toàn xã hOi khi xày ra sr cô tai nan  duOi nuâc; to chrc lrc lung, 
phuang lien  tharn gia cành báo, thu hO, tIm kiêm thu nan. 

- Phi hop vi các ca quan chftc nãng kim tra ngän chn và xü l nghiêm 
hành vi lci dung các vçi tai nan  du6i nircc dê tung tin, don nhàm, dang tài hinh 
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ành phàn cam nhrn lam rnt nirn tin cüa nhân dan và du lchách di voi cong tác 
ciiru h, ciiru nan  nói riêng và du ljch thj xã nói chung. 

5. Phông NQi viii thj xã 
- Can cir Kê hoach cUa UBND thi xã và Phu'ang an b trI lu'c lucmg. 

phixang tin cành báo, ciru h, tim kiêrn thu nan  cüa Trung tam Cru h vã 
PCTT dê tham rnixu hap dông lao dng thai vi theo ding qui dnh. 

- Dé xuât khen tiurang, k' lut dôi vâi tp th và Ca nhân trong cOng tác 
cành báo, thu h, tim kiêm ciru nan trên ca sâ các dun vi d xutt. 

6. PhOng Tãi chInh - Kê hoch thj xã 
- Can cr Kê hoach  cüa UBND thj xä và Plurang an cci the cUa các dun vj 

dêtharn irnru, dê xuât bô trI nguôn kinh phi cho cong tác cãnh báo, cru h, tIm 
kiêrn cru nan  theo dUng qui djnh. 

7. PhOng Kinh tê thj xã 
- Tharn mini UBND thj xâ, Tiêu ban tIm kiêm ciru nan  th xä trong cOng tác 

diCu dng, bO tn l'c 1ung, phuangtin, vt tu', tliit b thu h. 
- Phôi hap chat die vai lieu ban tim kiërn ciru ntn, Ban cii huy PCTT 

Thi xä trong thrc hin nhim vi theo chUc nang cUa rninh. 
8. PhOng Y tê thi xã 
- Tham nnru UBND thj xä triên khai, to chüc thrc hin nhim vu cap thu 

biên; chi dao  Trung tarn y tê thrc hin nhim vi theo sr phân cong cüa UBND 
thj xã và Tiêu ban tIm kiêm diru nan  thj xã. 

9. Phông Lao dng thu'o'ng binh vã xä hQi thj xä 
- Tham mini UBND thi xa trong cong tãc giái quyt chê do cho dOi tu'o'ng 

bi tai nan  duOi trên dja bàn theo ding qui djnh. 
10. Phông Van hóa và Thông tin thi xä 
- Clii dao  các don vi truyn thông cp nht thông tin kip  thai thông háo 

den nhân dan và du khách diên biên thai tiêt, các quy djnh cUa thj xä trong cOng 
tác thu nan, thu h. Dc bit cành báo các khu vrc nguy hiCm có nguv Cu mi 
an toân cao trên bãi tarn. 

- Tnrc tiêp clii dao, diêu hành viêc xU l mô to msac hoat dng sai qui 
djnh và ngãn ngUa nhng hoat dng trên biên tiêrn an nguy ca dui niric báo 
dam an toàn trong kinh doanh du ljch. 

- Tuyên truyn nhân dan và du khách thtrc hin nghiêm các quy dnh cành 
báo, thu h, tim kimciru nan  cUa UBND thj xa. 

- Tharn rnu'u UBND thj xä diêu dng phu'ang tin ci.Xa càc Cong ty vn tài 
du lich thani gia thu h, tim kiêrn cUti nan trong 1T1Qi thu huông khi có yCu câu. 

11. Phông Quãn 1dô thi thj xã 
- Tham rntru quy hoach bO trj cac diem trrc cap thu biên, các diem djch 

vu vui choi giãi tn tren bin khOng lani ành lurang vic b6 tn lcrc lu'cing, 
phu'o'ng tin, thit bj cành báo, ci.iru h, tIm kiern cIru nan. 

- PMi hap vai Sa giao thông vn tãi tang cu'ang cOng tàc kim tra thit bi 
an toàn lien các phuong tin hoat dng trën bien, trên sOng. 

- Clii dao Di Quàn l' tnt tr do thi và các b pliân chuyen mOn xII' 1' các 
hoat dng cO nguy co' mat an toàn tnên song, trên bien và các hành vi phá hoai 
thit bj canh bào tnên bài tarn. 

12. Van phOng HOND vã UBND th xã 
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- Tharn niru k hoach thirc hiên nhirn vu cánh báo, cru h, tim kirn thu 
nan cho nhân dan, du khách khi thrn biên và các hoat dng trên song, trên biên 
tai dii xã Cira Là. 

- P!ii hcp BCH phOng chng thiên tai, lieu ban tim kiêrn cthi nan  thj xa 
va các dn vi lien quan to chrc soS, tng kt cong tác cthi h, cthi nan. 

13. Trung tam V tê thi xä 
- To chirc 1rc 1rcng y bác sS, thiêt bj, vt tu, thuOc men thixäng trrc tai 

Bênh vin, nba trçrc cp cñ'u biên va cac dia  diem khác khi co yell câu dê cap 
ciiru nan  nhân bj dui nuc và các bênh 1' khác cho nhân dan và du khách. 

- PMi hp chat  chë Tiêu ban tim kim cru nan  thj xä, Trung tarn Cñu h 
va PCTT vâ Ban Quãn I' nghIa trang xñ' I nan  nliân bj tai nan  duOi nrc kjp 
thai, cliu dáo theo dung trách nhirn cüa minh. 

14. Trung tam Van hOa, The thao vã Truyên thông thj xã 
- Cp nht tinh hinh thài tiêt, ban tin cánh báo cña các dn vj lien quan Va 

yCu cu cüa du khách de thông báo kp thai trên h th6ng truyn thanh thj xâ. 
- PhOi hcp vai Trung tarn Ciiru h và PCTT tuyên truyên, cânh báo, thông 

báo, ghi hinh, vit bái, quáng bá irong linh vçrc cñ'u h, cru nan. 
15. Ban quãn 1 nghia trang thj xa 
Bô tn lij'c Ircmg, phrcing lien phOi hçp vai Trung tarn ciiru ho vâ PCTT. 

Trung tarn Y té th xã xix 1' các truäng hop  tu vong do dui nixac khi có yêu câu 
dam bão nhanh chóng, chu dáo, dung phong tic tp quán. 

16. Mit trn To quôc và các doàn the thj xa 
Theo cWrc nàng, nhiêrn vçi cüa rnInh tuyen truyen, cáith báo cho nhân dan và 

du khách ye nguy co' mat an toán trong thm hien d phOng tránh; dông vien rnoi tang 
lap nhân dan tharn gia tIch crc trong cOng tác cành baa, cilni hç, tim kiêrn ciiru nan 
dOug vién, thãrn hói kip  thai gia dinh nan  iiliãn b duOi nixac. 

17. UBJND các Phu'&ng 
- To chirc lçrc lixcng tharn gia cánh báo, thu nan,  thu h khi bin dng, 

thai tiet nguy hiern, khi Co yeu câu cña UBND thj xa, Tieu ban tim kirn thu 
nan thj xà, Trung tarn Ciru h va PCTT. 

- Tang cu'ang tuyen truyen trong cong  dng dan cix, du khách, các khách 
san, ho kinh doanh trên bãi tarn v nhthig nguy co' cO the xáy ra khi tarn hiên dê 
moi ngu'O'i phOng tránh. 

- Ph6i hop vai Trung tarn thu h và PCTT Th xã rà soát xác dnh các kiut 
vu'c vung sâu, dOug xoáy, dá ngrn... d 1p dt biên báo vá có trách nhirn quàn 
1', báo v, xñ' 1' nghiêm các hánh vi vi pham theo qui djnh cña Pháp 1ut. 

- Cliii dông huy dOng hsc h.rcing, phu'cing tiên xr l' các six cô xáy ra trên 
Wa bàn mninh hiêu qua theo qui djnh phan giai hánh chInh, báo dam chat chC, 
khoa hpc, không dê xáy ra tçi diem dông ngi.räi gay anh huang cho mOi truäng 
du lich. 

- Báo cáo kjp thai các vn d nay sinh trong qua trinh thrc thi nhirn vij 
ch) 1'ieu ban tim kiern thu nan vá UBND thjxã. 

18. D ngh Dn Biên phOng cü'a khau Cu'a LO - Bn Thüy, Hal di 2 
BiCn phOng Ngh An, Dôi cänh sat ccc, cü'u nan, cfru h so 2 (Phông PC 
07 Cong an Ngh An) 
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- P1ii hc"p chat chë vi các 1trc Iu'ong trên da bàn xr 1 kip thii các vt tai 
nan duôi rnric va các hành vi pha pharn pháp 1ut lien quan dn hoat dng trên 
song, trên biën. 

- Hang ngày tO chirc piurang tien,  1rc krcng tuân tra, cành báo, nhac nba, 
xü 1' các hành vi vi pham pháp Iut v an toàn biên, an toàn cho phu'ang tin Va 
con ngui tharn gia các boat dông trên song, trên biên, trên häi tarn, báo cáo diên 
biên xáy ra trên dja bàn vi UBND thj xã dé kp thai phi hap xix l. 

19. Các don vi, doanh nghip, dci' an trên CIa bàn 
- To chrc kiêrn tra, xác djnh các vj tn tiêrn an nguy ca duôi ntrc cao 

trong kim virc cüa rnInh quán 1 d 1p dat các thiêt bi cánh báo, bô trI lçrc 1u'cng 
tluräng tru'c và tharn gia cru h, cru nan  cüng lrc 1ixng cüa thj xã khi có yêu 
cau. 

- Phi hop  vi các dan vi lien quan d tuyên truyn ye nguy co tai nan 
duôi nu'âc khi tarn biên vá each phOng tránh cho nhân dan và du khách. 

III. BIN PHAP TIHXC HhIN 
1. Các ca quail, dan vj can cr k hoach cüa Thj xã, xây drng k hoach, 

phuang an cUa ca quan, dan vi mInh báo darn nghiêrn tic, sat thrc tin, cci the, 
dê diêu hành va triên khai to churc thrc hin nghiêrn tüc. 

2. Dcr  kiên tinh huông có th xãy ra, chuân bj lcrc  1u'cng, phisang tin, thiCt 
bj, vit tu' sn sang xir l' sit' c6 xày ra trên song, trên biên, trén bai tam. T chi'c 
hop phân công, phân nhiin rO rang cho ti2rng thành viCn, sn sang tip nh.n 
nhanh chong các thông tin yêu cu ho tr cüa Tiêu ban tim kirn cru flan. 
UBND th xâ và các dan vi phôi hap. 

3. Quán trit sâu rng trong can b, cong chrc, viên chrc, lao dng, càc t 
chrc, 1i kinh doanh và nhân dan nu cao thtirc, trách nhirn cUa rnInh trong 
cong tác tuyen truyn, phi bin nhüng nguy Ca tai nan  tirn n khi tham gia các 
hoat dông trên song, tren biên. 

4. Co trách nhirn bão v, crn hành vi xârn hai,  di däi tài san, phu'ong 
tiçn, thiêt bj cánh báo, ciLru h, tim kim cru nan  d duc lap dt trên bãi tarn. 

5. Tong hap tinh hInh, báo cáo Tiêu ban tim kiern ciru nail  'à UBND th! 
xä qua Van phong HDND-UBND thj xã vá Trung tarn Cthi ll vã PCTT thj xa 

Cüa Là. 
IV. THOl GIAN TIEN HANH 

Tü' ngày 01/01/2023 dn ngày 3 1/12/2023.!. 

No nh(ln: 
- YIT Thi üy. TI' HDND (B/c); 

- Chü tich, các PCT UBND thi xt; 

- Các phông ban, nganh, dan v lien quan; 
S S S - UBMTTQ va cac doan the: 

- I.JBND the PhirOng; 

- Lan 

TM. IJY BAN NFIAN DAN 
CHU TICH 

 

Doän TiCu I)ting 
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