UBND HUYỆN QUỲNH NHAI
BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 200/PCTT&TKCN

Quỳnh Nhai, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Rà soát, cập nhật phương án
phòng, chống thiên tai phục vụ tổ chức
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học, Giáo dục nghề
ngiệp năm 2022

Kính gửi:
- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các xã;
- Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện.
Thực hiện Công văn số 97/PCTT-VP ngày 14/6/2022 của Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN tỉnh Sơn La về việc rà soát, cập nhật phương án phương án
phòng, chống thiên tai phục vụ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học, Giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Để chủ động ứng phó
với tình hình thiên tai có thể xảy ra, đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch và an
toàn. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN
các xã, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện triển
khai thực hiện những nội dung sau:
1. Chủ động sẵn sàng triển khai thực hiện Kế hoạch, Phương án về công
tác phòng chống thiên tai: Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 22/02/2022 của
UBND huyện về PCTT&TKCN năm 2022 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai;
Phương án số 68/PA-PCTT ngày 08/3/2022 của UBND huyện về ứng phó thiên
tai năm 2022 trên địa bàn huyện.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với các Hội đồng thi trên địa
bàn huyện, các đơn vị liên quan lập Phương án về phòng, chống lũ, bão, nắng
nóng, lốc, sét…và tìm kiếm cứu nạn cho các điểm tổ chức thi nhằm đảm bảo an
toàn khi có thiên tai.
3. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao duy trì lực lượng, vật tư, phương
tiện sẵn sàng xử lý trong mọi tình huống thiên tai bất thường, nhanh chóng khắc
phục hậu quả do thiên tai gây ra, tạo mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra đúng kế
hoạch và đảm bảo an toàn. Tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự tại các điểm tổ chức
thi, điều tiết giao thông đảm bảo thông suốt khi xảy ra thiên tai, nhất là các
tuyến đường, khu vực có địa điểm tổ chức thi nhằm đảm bảo an ninh chính trị,
sẵn sàng đối phó sự cố, thiên tai,
4. Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện: Đảm bảo chủ động lực
lượng y bác sĩ, sẵn sàng các đội cấp cứu, đủ cơ số thuốc, phương tiện, vật tư,
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thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu cứu trợ và khắc phục hậu quả, xử lý môi
trường vệ sinh dịch tễ, phòng dịch kịp thời đảm bảo an toàn kỳ thi.
5. Điện lực Thuận Châu-Khu vực Quỳnh Nhai: Chủ động triển khai
nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định tại những địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
Trung học phổ thông năm 2022, kịp thời khắc phục sự cố về điện khi mưa, bão,
lũ lụt…xảy ra.
6. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện: Tổ chức
trực ban nghiêm túc 24/24h trong thời gian tổ chức kỳ thi để tổng hợp báo cáo
tình hình thiên tai, phối hợp với các lực lượng của huyện tham gia công tác ứng
phó, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả.
7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa,
Trung tâm Viễn thông huyện: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về
tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai; đảm bảo mạng thông tin liên lạc thông
suốt trong mọi tình huống trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học
phổ thông năm 2022.
8. Trạm Khí tượng Thủy văn huyện: Thường xuyên cung cấp kịp thời,
đầy đủ thông tin tình hình diễn biến thời tiết, cấp độ và phạm vi ảnh hưởng để
thông báo cho các tổ chức, người dân biết chủ động phòng, tránh, ứng phó.
9. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã: Tổ chức kiểm tra thực tế các
điểm tổ chức thi trên địa bàn xác định những địa bàn sung yếu, trọng điểm có
nguy cơ cao, mất an toàn khi xảy ra các dạng thiên tai mưa lớn, lũ lụt, sạt lở, gió
lốc; xây dựng phương án ứng phó, tổng hợp báo cáo về Ban chỉ huy
PCTT&TKCN huyện để chỉ đạo điều hành phòng chống, ứng phó đồng bộ và
hiệu quả./.
Nơi nhận:
- TT. BCH PCTT-TKCN tỉnh;
- TT. Huyện uỷ;
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện;
- Các thành viên BCH PCTT huyện;
- BCH PCTT các xã;
- Các cơ quan, đơn vị, LLVT;
- Lưu: VT, NN(Luân), Pto 50b.
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