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KẾ HOẠCH 

Hiệp đồng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  
 

 

- Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 

- Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết, dướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai; 

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 

năm 2013;  

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Căn cứ Công văn số 3714/BCH-TM ngày 13/11/2020 của Phòng Tham 

mưu, Bộ CHQS tỉnh về việc xây dựng kế hoạch hiệp đồng lực lượng, phương 

tiện làm nhiệm vụ PCTT-TKCN; 

- Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Vũ Quang, về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020; 

- Để thống nhất hiệp đồng lực lượng, phương tiện giữa các cơ quan, đơn 

vị địa phương trên địa bàn phối hợp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang xây dựng kế 

hoạch hiệp đồng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH 

 Nhằm thống nhất về lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị đóng 

quân trên địa bàn làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị lực 

lượng, phương tiện, vật chất, sẵn sàng cơ động xử lý tốt các tình huống, ứng phó 

khắc phục hậu quả thiên tai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. 

 II. YÊU CẦU 

 -  Các đơn vị chủ động làm công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất. 

 - Nắm chắc các phương án, tình huống, nhiệm vụ ứng phó khắc phục hậu 

quả thiên tai. 

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ 

1. Nội dung 

a) Lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải thường xuyên 

quan tâm, tích cực chủ động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho nhân dân, cán 

bộ, chiến sỹ LLVT huyện và các đơn vị đóng quân trên địa bàn nhận thức rõ tầm 

quan trọng và mục đích, yêu cầu nhiệm vụ PCTT-TKCN. 



b) Xác định rỏ nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng chống, chữa cháy rừng; 

phòng chống cháy nổ; cứu sập; phòng chống bão lụt; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 

(PCTT-TKCN) là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đòi hỏi các cấp 

ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị, các ngành, các cấp phải tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

c) Xây dựng kế hoạch PCTT-TKCN sát với từng sự cố, từng khu vực dễ 

bị tác động, ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, có kế hoạch sử dụng lực lượng, 

phương tiện cho từng khu vực cụ thể. Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đóng 

quân trên địa bàn, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có cháy, nổ, bão, lụt xảy ra. 

2. Nhiệm vụ 

a) Ban CHQS huyện: Kiểm tra đôn đốc và điều hành công tác PCTT- 

TKCN của ngành; phụ trách điều động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn 

trên địa bàn. 

b) Công an huyện: Kiểm tra đôn đốc và điều hành công tác PCTT-TKCN 

của ngành; chỉ huy công tác bảo đảm ANTT xã hội trước, trong và sau thiên tai 

xảy ra, phối hợp thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai trên địa bàn. 

c) Đồn Biên phòng Hương Quang: Phụ trách công tác PCTT-TKCN trên 

khu vực phụ trách; tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh điều động. 

d) Hạt Kiểm lâm huyện: Phụ trách công tác PCTT-TKCN trên lĩnh vực 

ngành phụ trách; chủ động triển khai công tác PCCCR.  

g) Các đơn vị đóng quân trên địa bàn thường xuyên bảo đảm đầy đủ lực 

lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống khi được yêu cầu. 

Chỉ tiêu cụ thể như sau: (Các đơn vị căn cứ vào quân số đã hiệp đồng, tự 

bảo đảm phương tiện cho đơn vị mình). 

- Quân sự: Lực lượng 68 đ/c: (trong đó Ban CHQS huyện 40 đ/c và 28 đ/c 

Dân quân cơ động huyện). 

- Công an: Lực lượng 80 đ/c: (trong đó Công an huyện 30 đ/c và 50 đ/c 

Công an các xã, thị trấn). 

- Đồn Biên phòng Hương Quang: Lực lượng: 20 đ/c. 

- Hạt Kiểm lâm: Lực lượng: 08 đ/c 

IV. CÔNG TÁC HIỆP ĐỒNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN PCTT-TKCN. 

Căn cứ chỉ tiêu của Bộ CHQS tỉnh giao về phân công hiệp đồng lực 

lượng, phương tiện làm nhiệm vụ PCTT-TKCN và tình hình thực tế xảy ra hỏa 

hoạn, thiên tai, bão lụt trên địa bàn hàng năm. Ban CHQS huyện Vũ Quang tổ 

chức hiệp đồng với các đơn vị như sau: 

A. CÔNG TÁC HIỆP ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG, CHÁY, NỔ 

* Tình huống 1: Cháy Chợ Bộng, xã Đức Bồng. 

1. Địa điểm: Xã Đức Bồng (Tọa độ 57.37.7). 

- Diện tích chợ 7.789m
2
, với 190 hộ kinh doanh có nhiều loại mặt hàng dễ 

gây ra cháy, nổ. 

- Khu vực có thể cháy nổ: Khu trung tâm của chợ. 

2. Lực lượng, phương tiện hiệp đồng 



- Quân sự: Lực lượng 68 đ/c (trong đó Ban CHQS huyện 40 đ/c và 28 đ/c 

Dân quân cơ động huyện). 

- Công an: Lực lượng 80 đ/c (trong đó Công an huyện 30 đ/c và 50 đ/c 

Công an các xã, thị trấn). 

- Đồn Biên phòng Hương Quang: Lực lượng: 20 đ/c. 

- Hạt Kiểm lâm: Lực lượng: 08 đ/c. 

- Lực lượng Dân quân Cơ động 06 xã Cụm 1 gồm: (Đức Liên, Đức 

Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang và Ân Phú), thanh niên và lực lượng 

Dân quân rộng rãi từ: 300 - 350 người theo yêu cầu nhiệm vụ. 

- Phương tiện: Các đơn vị tự túc phương tiện, bảo đảm dụng cụ phòng 

cháy và chữa cháy. 

3. Tổ chức chỉ huy 

- Đ/c Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo PCTT- 

TKCN huyện, Chỉ huy chung. 

- Đ/c Thượng tá Hoàng Thanh Huyền, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy 

lực lượng. SĐT 0913029555. 

- Các đơn vị hiệp đồng cử chỉ huy phụ trách, chỉ huy lực lượng của đơn vị mình. 

- Vị trí chỉ huy: UBND xã Đức Bồng. 

4. Địa điểm tập kết: Sân bóng của xã Đức Bồng. 

* Tình huống 2: Cháy Chợ thị trấn Vũ Quang (Tọa độ 53.32.1) 

- Diện tích chợ 5.000m
2
, với 70 hộ kinh doanh có nhiều loại mặt hàng dễ 

gây ra cháy, nổ. 

- Khu vực có thể cháy nổ: Khu trung tâm của chợ. 

2. Lực lượng, phương tiện hiệp đồng 

- Quân sự: Lực lượng 68 đ/c (trong đó Ban CHQS huyện 40 đ/c và 28 đ/c 

Dân quân cơ động huyện). 

- Công an: Lực lượng 80 đ/c (trong đó Công an huyện 30 đ/c và 50 đ/c 

Công an các xã, thị trấn). 

- Đồn Biên phòng Hương Quang: Lực lượng: 20 đ/c. 

- Hạt Kiểm lâm: Lực lượng: 08 đ/c. 

- Lực lượng Dân quân Cơ động 04 xã, thị trấn Cụm 2, gồm: (Quang Thọ, 

Thọ Điền, Hương Minh và thị trấn Vũ Quang), thanh niên và lực lượng Dân 

quân rộng rãi từ: 250 - 300 người theo yêu cầu nhiệm vụ. 

- Tự vệ cơ quan: Mỗi đơn vị 05 đ/c. 

- Phương tiện: Các đơn vị tự túc phương tiện, bảo đảm dụng cụ phòng 

cháy và chữa cháy. 

3. Tổ chức chỉ huy 

- Đ/c Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo PCTT- 

TKCN huyện, Chỉ huy chung. 

- Đ/c Thượng tá Hoàng Thanh Huyền, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy 

lực lượng. SĐT 0913029555. 

- Các đơn vị hiệp đồng cử chỉ huy phụ trách, chỉ huy lực lượng của đơn vị mình. 

- Vị trí chỉ huy: UBND thị trấn Vũ Quang. 



4. Địa điểm tập kết: Sân Trung tâm văn hóa huyện. 

B. CÔNG TÁC HIỆP ĐỒNG PCTT-TKCN 

* Tình huống 1: Khi nước lũ dâng cao từ báo động khẩn cấp trở lên, 

nước có thể tràn qua đê Chợ Bộng đoạn qua xã Đức Bồng và Đức Lĩnh, đê kênh 

thấp hoặc có thể xảy ra sự cố xói mòn, dẫn đến trượt mái đê Chợ Bộng (từ Cầu 

treo xã Đức Bồng đến xóm Vĩnh Hội, xã Đức Lĩnh). 

1. Biệp pháp xử lý 

- Sạt mái kè: Thả đá hộ, rọ đá và cụm cây hoặc cây tre (cả cành) buộc cây 

thành một bó, rọ đá 0,3m
3
, dùng ca nô, thuyền máy để thi công, thả đúng vị trí 

hạn chế lưu tốc dòng chảy. 

- Sạt mái đê: Khi nước lũ lên cao, chú ý chống sóng cho mái đê, khi có sự 

cố sạt lở mái để làm giảm vận tốc nước, đóng cọc tre, buộc chặt cây tre làm cù, 

tiếp theo là dùng bao tải hoặc đất cát đắp vào, mặt khác cho đắp phía trong để đê 

đủ chiều rộng, tăng độ vững chắc, tính ổn định. 

- Trường hợp bị sụt đê thì đầu tiên dùng bao tải đất và rọ đá thả xuống vị 

trí sụt bảo vệ hai bên bờ, hạn chế sự mở rộng của hố sụt, dùng bao tải, đất chống 

tràn qua đê, tiếp đó là đắp đê bằng đất đồng chất. 

- Sụt qua nền đê: Dùng thùng phi hoặc phên nứa, lót một lớp rơm rạ dày 

khoảng 20cm, sau đó trải phên nứa đan thưa lên, trên cùng rải lớp đá học dày, 

lớp đủ trọng lượng, quan sát nước chảy ra, nước trong thì được. 

2. Khối lượng vật tư 

- Rọ thép (2x1x1)m: 100 cái 

- Đá học: 1.704m
3
 

- Bó cành cụm cây: 870 bó 

- Tre: 90 cây 

- Cát thô: 8m
3 

- Rơm: 350kg
 

- Bao tải đất: 5.300 cái 

- Đất nhồi bao tải: 180m
3 

- Đất đắp: 4.000m
3
 

- Đá dăm: (1x2): 8m
3
 

- Phên nứa: 2.500m
2 

 

3. Lực lượng 

- Lực lượng tại chỗ: Theo kế hoạch sử dụng lực lượng của xã Đức Lĩnh, 

xã Đức Bồng với quân số cao nhất. 

- Lực lượng canh đê, hộ cống: Mỗi xã có các tuyến đê đi qua sử dụng 20 

người, tùy vào tình hình cụ thể có thể tăng cường thêm quân số. 

- Lực lượng xung kích tăng cường cho xã 50 người làm nhiệm vụ hộ đê, 

mỗi xã trong cụm 100 người (trong đó có 1bDQ = 28đ/c). 

- Lực lượng hiệp đồng 

+ Quân sự: Lực lượng 68 đ/c: (trong đó Ban CHQS huyện 40 đ/c và 28 

đ/c Dân quân cơ động huyện). 

+ Công an: Lực lượng 80 đ/c: (trong đó Công an huyện 30 đ/c và 50 đ/c 

Công an các xã, thị trấn). 

+ Đồn Biên phòng Hương Quang: Lực lượng: 20 đ/c. 

+ Hạt Kiểm lâm: Lực lượng: 08 đ/c. 

4. Phương tiện 



Xe tải tự đổ 05 chiếc, xuồng máy 04 chiếc, xe ô tô chở người 10 chiếc, 

máy ủi, máy múc 03 chiếc và một số dụng cụ cầm tay. (Các phương tiện, vật 

chất đã hiệp đồng bằng văn bản với các chủ phương tiện qua Ban CHQS xã, thị 

trấn và các đơn vị tham gia ứng cứu khi có tình huống). 

5. Nhiệm vụ 

Khi có tình huống khẩn cấp hoặc mưa lớn nước sông dâng ở báo động 3, 

các đoạn đê có nguy cơ bị vỡ, các cơ quan, đơn vị đã được hiệp đồng báo cáo 

kịp thời về Ban Chỉ huy PCTT-TKCN. Đồng thời chủ động sẵn sàng lực lượng 

ứng cứu, tổ chức khắc phục tại điểm xảy ra sự cố. 

- Ứng cứu đê đoạn Chơ Bộng xã Đức Bồng qua Đức Lĩnh, gồm: Ban 

CHQS huyện, Đồn Biên phòng, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm. 

6. Địa điểm tập kết của các đơn vị 

Ban CHQS huyện, Đồn Biên phòng Hương Quang, Trung đội Dân quân 

Cơ động huyện, tập kết tại UBND xã Đức Bồng.  

Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, tập kết tại UBND xã Đức Lĩnh. 

7. Tổ chức chỉ huy 

- Sở chỉ huy: UBND xã Đức Bồng. 

- Vị trí chỉ huy: Tại Trụ sở UBND xã. 

- Tổ chức chỉ huy: Khi có tình huống xảy ra cấp ủy, chính quyền các xã, 

lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng xử trí tình huống theo phương châm 4 tại chỗ. 

Đồng thời các lực lượng tăng cường dưới sự chỉ đạo của Đồng chí Bùi Khắc 

Bằng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo PCTT- TKCN huyện, Chỉ 

huy chung. 

- Đồng chí Thượng tá Phạm Mạnh Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

huyện, Chỉ huy lực lượng. SĐT 0985664024. 

* Tình huống 2: Ngập lụt toàn bộ các xã Đức Liên, Đức Hương, Đức 

Giang, Ân Phú và một số địa bàn trọng điểm như Đức Lĩnh, Đức Bồng. 

1. Lực lượng 

- Lực lượng tại chỗ: Tại địa bàn các xã xảy ra ngập lụt sử, dụng 150 - 200 

người tham gia sơ tán nhân dân. 

- Lực lượng xung kích tăng cường: Mỗi xã trong cụm 100 người (trong đó 

có 1bDQ = 28đ/c). 

- Lực lượng hiệp đồng. 

+ Quân sự: Lực lượng 68 đ/c: (trong đó Ban CHQS huyện 40 đ/c và 28 

đ/c Dân quân cơ động huyện). 

+ Công an: Lực lượng 80 đ/c: (trong đó Công an huyện 30 đ/c và 50 đ/c 

Công an các xã, thị trấn). 

+ Đồn Biên phòng Hương Quang: Lực lượng: 20 đ/c. 

+ Hạt Kiểm lâm: Lực lượng: 08 đ/c. 

2. Phương tiện: Xe ô tô chở người: 10 chiếc, xe tải: 05 chiếc, xuồng máy: 

04 chiếc  và một số dụng cụ cầm tay. (Các phương tiện trên đã hợp đồng bằng văn 

bản với các đơn vị và Ban CHQS xã, thị trấn tham gia ứng cứu khi có tình huống). 



3. Nhiệm vụ: Phối hợp với các xã di dời dân trong vùng ngập lụt và 

phòng chống khắc phục hậu quả. 

4. Địa điểm tập kết: Các lực lượng tăng cường, tại các khu vực trụ sở 

UBND xã nơi xảy ra thiên tai hoặc tại các địa điểm phù hợp do Trưởng tiểu ban 

quyết định. 

5. Tổ chức chỉ huy 

- Sở chỉ huy: Tại UBND xã Đức Bồng. 

Khi có tình huống xảy ra cấp ủy, chính quyền các xã, lãnh đạo, chỉ đạo 

các lực lượng xử lý các tình huống theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời sử 

dụng các lực lượng tăng cường dưới sự chỉ đạo của Đồng chí Bùi Khắc Bằng, 

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo PCTT- TKCN huyện. 

- Tổ chức chỉ huy. 

+ Chỉ đạo ứng cứu xã Đức Bồng, Đức Liên và Đức Hương. Đồng chí 

Thượng tá Phạm Mạnh Hoàng, Chỉ huy trưởng: SĐT 0985664024. 

+ Chỉ đạo ứng cứu xã Đức Lĩnh, Đức Giang và Ân Phú đồng chí Trung tá 

Phan Phúc Trường, Phó Chỉ huy trưởng - ĐV: SĐT 0968090276. 

* Tình huống 3: Do ảnh hưởng của lụt bão, lốc xoáy làm sập nhà khu 

vực xã Hương Minh (gồm 2 thôn có 30 hộ dân/280 người). 

1. Lực lượng 

- Lực lượng tai chỗ: Do tiểu ban PCTT-TKCN huyện huy động lực lượng 

theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Lực lượng xung kích tăng cường cho xã Hương Minh: Các xã, thị trấn 

trong cụm, mỗi đơn vị 1bDQ. 

- Lực lượng hiệp đồng. 

+ Quân sự: Lực lượng 68 đ/c: (trong đó Ban CHQS huyện 40 đ/c và 28 

đ/c Dân quân cơ động huyện). 

+ Công an: Lực lượng 80 đ/c: (trong đó Công an huyện 30 đ/c và 50 đ/c 

Công an các xã, thị trấn). 

+ Đồn Biên phòng Hương Quang: Lực lượng: 20 đ/c. 

+ Hạt Kiểm lâm: Lực lượng: 08 đ/c. 

2. Phương tiện: Các đơn vị tự bảo đảm phương tiện đến vị trí tập kết, 

chuẩn bị các dụng cụ cuốc, xẻng, dao rựa, dụng cụ cầm tay phục vụ cho khắc 

phục hậu quả. 

3. Nhiệm vụ: Phối hợp với xã Hương Minh tham gia sơ tán nhân dân, 

ứng cứu và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

4. Địa điểm sơ tán: Sơ tán đến Trung tâm y tế Dự phòng (cũ). 

5. Địa điểm tập kết: Tập kết lực lượng ở UBND xã. 

6. Vị trí chỉ huy: Tại UBND xã Hương Minh. 

7. Tổ chức chỉ huy: Khi có tình huống xảy ra cấp ủy, chính quyền các xã, 

thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng xử trí các tình huống theo phương châm 

4 tại chỗ. Đồng thời sử dụng các lực lượng tăng cường dưới sự chỉ đạo của 

Đồng chí Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo PCTT- 

TKCN huyện, Chỉ huy chung. 



- Đồng chí Thượng tá Phạm Mạnh Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

huyện, Chỉ huy lực lượng. SĐT 0985664024. 

* Tình huống 4: Do ảnh hưởng của mưa bão làm sạt lỡ núi thuộc Tổ Dân 

phố 1, thị trấn Vũ Quang. 

1. Lực lượng 

- Lực lượng tại chỗ: Do tiểu ban PCTT-TKCN huyện huy động lực lượng 

địa phương theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Lực lượng xung kích tăng cường cho thị trấn Vũ Quang: Các xã, thị trấn 

trong cụm, mỗi đơn vị 1bDQ. 

- Lực lượng hiệp đồng. 

+ Quân sự: Lực lượng 68 đ/c (trong đó Ban CHQS huyện 40 đ/c và 28 đ/c 

Dân quân cơ động huyện). 

+ Công an: Lực lượng 80 đ/c (trong đó Công an huyện 30 đ/c và 50 đ/c 

Công an các xã, thị trấn). 

+ Đồn Biên phòng Hương Quang: Lực lượng: 20 đ/c. 

+ Hạt Kiểm lâm: Lực lượng: 08 đ/c. 

2. Phương tiện: Các đơn vị tự tổ chức phương tiện cơ động đến vị trí sạt lở. 

Xe ô tô chở người 03 xe, xe tải 03 xe; máy múc, máy đào 04 máy. Các dụng cụ thô 

sơ, cuốc xẻng…(Các phương tiện trên đã được hiệp đồng bằng văn bản với các 

đơn vị và Ban CHQS các xã, thị trấn tham gia ứng cứu khi có lệnh điều động). 

3. Nhiệm vụ: Phối hợp với thị trấn Vũ Quang tham gia sơ tán, ứng cứu, 

khắc phục tìm kiếm người mất tích do sạt lở đất. 

4. Địa điểm tập kết: Hội trường của Tổ Dân phố 1, thị trấn Vũ Quang. 

5. Tổ chức chỉ huy: Khi có tình huống xảy ra cấp ủy, chính quyền các xã, 

thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng xử trí các tình huống theo phương châm 

4 tại chỗ. Đồng thời sử dụng các lực lượng tăng cường dưới sự chỉ đạo của 

Đồng chí Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo PCTT- 

TKCN huyện, Chỉ huy chung. 

- Đồng chí Thượng tá Phạm Mạnh Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

huyện, Chỉ huy lực lượng. SĐT 0985664024. 

C. CÔNG TÁC HIỆP ĐỒNG PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG 

* Tình huống: Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, người dân đi rừng 

chủ quan không chấp hành nghiêm các quy định như: Hút thuốc, đốt hương, đốt 

ong, đốt rác… dẫn đến cháy rừng. 

1. Lực lượng 

- Lực lượng tai chỗ: Do tiểu ban PCTT-TKCN huyện huy động lực lượng 

địa phương theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Lực lượng chữa cháy rừng, sử dụng  bDQCĐ/huyện: 28đ/c. 

- Lực lượng hiệp đồng. 

+ Quân sự: Lực lượng 68 đ/c (trong đó Ban CHQS huyện 40 đ/c và 28 đ/c 

Dân quân cơ động huyện). 

+ Công an: Lực lượng 80 đ/c (trong đó Công an huyện 30 đ/c và 50 đ/c 

Công an các xã, thị trấn). 



+ Đồn Biên phòng Hương Quang: Lực lượng: 20 đ/c. 

+ Hạt Kiểm lâm: Lực lượng: 08 đ/c 

2. Phương tiện: Các đơn vị tự tổ chức phương tiện cơ động đến vị trí 

cháy rừng. Xe ô tô chở người 03 xe, máy thổi 03 chiếc. Các dụng cụ thô sơ dao 

rựa…(Các phương tiện trên đã được hiệp đồng bằng văn bản với các đơn vị và 

Ban CHQS các xã, thị trấn tham gia ứng cứu khi có lệnh điều động). 

3. Nhiệm vụ: Phối hợp với lực lượng xã, thị trấn nhanh chóng dập tắt đám 

cháy không để cháy lan rộng, cứu người, cứu tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

4. Địa điểm tập kết: UBND xã, thị trấn. 

5. Tổ chức chỉ huy: Khi có tình huống xảy ra cấp ủy, chính quyền các xã, 

thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng xử trí các tình huống theo phương châm 

4 tại chỗ. Đồng thời sử dụng các lực lượng tăng cường dưới sự chỉ đạo của 

Đồng chí Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo PCTT- 

TKCN huyện, Chỉ huy chung. 

- Đồng chí Thượng tá Hoàng Thanh Huyền, Trưởng Công an huyện, Chỉ 

huy lực lượng. SĐT 0913029555. 
V. QUY ĐỊNH VÀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Quy định 

- Khi có tình huống cháy rừng, cháy nổ, bão lụt (CR, CN, BL) các địa 

phương phải nhanh chóng báo cáo ngay về Ban PCTT-TKCN huyện bằng điện 

thoại và các hình thức liên lạc khác (địa điểm, thời gian, quy mô, mức độ thiệt 

hại xảy ra và cách xử trí trước mắt của địa phương). 

- Khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện, Ban CHQS 

huyện; Công an huyện sẽ tiến hành hiệp đồng với các đơn vị và báo cáo Bộ 

CHQS tỉnh, Công an tỉnh để điều động lực lượng, đồng thời các đơn vị báo cáo 

theo ngành dọc theo nhiệm vụ đã hiệp đồng để sẵn sàng làm nhiệm vụ. 

- Khi có thông báo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện, Ban CHQS 

huyện; Công an huyện sẽ hiệp đồng cụ thể với các cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ, 

phương tiện, vị trí tập kết lực lượng, vị trí chỉ huy và sẵn sàng điều động lực 

lượng khi cần thiết. 

- Các xã, thị trấn, đơn vị đứng chân trên địa bàn khi có tình huống thiên tai, 

cháy nổ, bão lụt… yêu cầu các lực lượng tăng cường ứng cứu phải bố trí lực lượng 

dẫn đường đưa các đơn vị về vị trí. Kịp thời bố trí, triển khai lực lượng (nhất là vào 

ban đêm) để kịp thời xử lý. 

2. Công tác đảm bảo 

- Các đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm lực lượng, phương tiện theo hiệp đồng. 

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Nhà 

nước (do Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn)./. 
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