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CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 25-01-2008

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Phan Thiết
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND
ngày 19/11/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các cơ quan, đơn vị tổ chức
và quần chúng nhân dân để ngăn chặn, hạn chế, giảm thiểu tổn thất về người, tài sản
của nhân dân và của Nhà nước; bảo vệ môi trường, tài nguyên, đảm bảo sự phát triển
bền vững và đóng góp vào mục tiêu giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với
nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
2. Yêu cầu:
Bằng những biện pháp hữu hiệu nhất để ưu tiên cứu người, cứu tài sản của Nhà
nước, cơ quan, tổ chức và của nhân dân; ưu tiên ứng cứu các địa bàn trọng điểm bị
hậu quả nặng, sơ tán người, tài sản kịp thời; huy động lực lượng, kinh phí, vật tư,
phương tiện hiện có của địa phương và động viên nhân dân đóng góp nhân lực, vật
lực tham gia. Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", phải coi đây là việc làm có ý
nghĩa rất thiết thực và vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển
kinh tế - xã hội của thành phố Phan Thiết.
II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TÌM KIẾM CỨU NẠN
Để thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, yêu cầu các cấp, các ngành từ
thành phố đến phường, xã cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục kiện toàn và củng cố bộ máy tổ chức Ban chỉ huy Phòng, chống lụt
bão và Tìm kiếm cứu nạn từ thành phố đến phường xã theo hướng gọn, mạnh và hoạt
động có hiệu quả. Lập kế hoạch, xây dựng phương án, tổ chức tốt lực lượng hiện có
sẵn sàng thực hiện lệnh điều động của thành phố, của tỉnh; dự phòng lương thực, thực
phẩm, dược phẩm và các trang thiết bị cần thiết để xử lý khi có thiên tai xảy ra;
- Củng cố hệ thống thông tin liên lạc, dự báo đảm bảo thông tin thông suốt, kịp
thời và liên tục tình hình lũ, bão, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác đến
tận người dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ khi có tình huống
thiên tai, sự cố xảy ra;
- Các phường, xã chủ động xây dựng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn
trên địa bàn mình khi có thiên tai xảy ra; lập phương án tìm kiếm cứu nạn ở các địa
phương thật cụ thể (trung tâm chỉ huy, phương tiện huy động, lực lượng tham gia,
bảo đảm vật chất…) để bất kỳ tình huống phức tạp nào cũng triển khai hoạt động và
tổ chức cứu nạn kịp thời; trong đó, đặc biệt chú trọng vai trò và trách nhiệm của lực
lượng quân sự, công an và dân quân tự vệ trong việc ứng cứu kịp thời cho công tác
tìm kiếm cứu nạn và giữ gìn an ninh trật tự khi có sự cố hay thiên tai xảy ra;

