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KẾ HOẠCH
Ứng phó thiên tai phục vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm 2022
Căn cứ Công văn số 15/BCHPCTT ngày 08/6/2022 của Ban Chỉ huy
PCTT & TKCN tỉnh Lai Châu;
Nhằm chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do thiên
tai và thời tiết bất thường, đảm bảo an toàn trong những ngày diễn ra Kỳ thi tôt
nghiệp THPT và công tác tuyển sinh năm 2022 tại các điểm thi trên địa bàn
huyện Phong Thổ gồm: Điểm thi Trường THPT Phong Thổ (điểm trường
Mường So); Điểm thi trường THPT Dào San; Điểm thi trường PTDTNT huyện
Phong Thổ. Thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT: Từ ngày 07/7-08/7/2022
Thời gian làm việc của các điểm thi từ ngày 05/7/2022 đến ngày 09/7/2022.
Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Phong Thổ xây dựng Kế hoạch ứng phó
thiên tai phục vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Đảm bảo cho những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT và
công tác tuyển sinh năm 2022; nâng cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, linh
hoạt của các cơ quan, Ban ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trong việc ứng
phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi tôt
nghiệp Trung học phổ thông.
2. Yêu cầu: Các cơ quan, Ban ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn
phải quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên
tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu
quả; luôn chủ động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ công tác trong kỳ thi, nắm bắt
thông tin, tình hình để chủ động trong mọi tình huống, không chủ quan, lơ là
trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nhận định thời tiết và các tình huống thiên tai trong thời gian diễn
ra kỳ thi tốt nghiệp
1.1. Các loại hình thiên tai có thể xảy ra trong thời gian thi tốt nghiệp
Theo nhận định khí tượng thủy văn, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7
trên địa bàn huyện có khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi các hình thái thời tiết phức
tạp như; các hiện tượng, mưa lớn cục bộ, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất...
1.2. Các tình huống thiên tai: Lũ quét, lũ ống, sạt lở đất: Gây sập, đổ nhà,
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hư hỏng đường giao thông, hư hỏng đường dây điện, hệ thống thu phát sóng
truyền hình, viễn thông; gây thiệt hại, sạt lở đường giao thông gây chia cắt giữa
các khu vực thi tốt nghiệp...
2. Công tác chuẩn bị và biện pháp ứng phó với các tình huống thiên
tai tại các khu vực thi
2.1. Công tác chuẩn bị
Trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi. Ban chỉ huy PCTT & TKCN
huyện, xã; Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân và học sinh qua hệ
thống phát thanh, truyền hình, Zalo, mạng xã hội ... để nâng cao nhận thức, chủ
động ứng phó với các tình huống do thiên tai gây ra. Đối với địa bàn chưa có hệ
thống phát thanh, truyền hình cần đưa nội dung này trong các cuộc họp trong
thôn, bản để phụ huynh học sinh nắm được.
- Đảm bảo giao thông trên địa bàn toàn huyện, kịp thời xử lý các điểm sạt
lở không để xảy ra ách tắc giao thông kéo dài.
- Chuẩn bị đầy đủ thuốc men, dụng cụ y tế, nước uống và một số nhu yếu
phẩm khác.
- Tăng cường kiểm tra hệ thống đường dây tải điện, hệ thống thông tin
liên lạc đảm bảo việc cung cấp điện và thông tin liên lạc được liên tục, thông
suốt phục vụ cho công tác điều hành, chỉ đạo, ứng cứu khi thiên tai xảy ra.
- Chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng để đáp ứng các yêu cầu phòng, ngừa,
ứng phó và khắc phục sự cố khi thiên tai xảy ra.
- Khi có các cảnh báo về hiện tượng thời tiết cực đoan, phải tổ chức trực
ban nghiêm túc theo quy định; thống kê, báo cáo, thông tin kịp thời mọi tình
huống thiên tai xảy ra về Văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện (phòng
nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện.
2.2. Biện pháp ứng phó khi xảy ra các tình huống thiên tai như: lũ
quét, sạt lở đất…
- Tổ chức và huy động kịp thời mọi nguồn lực tại chỗ để đảm bảo an toàn
cho kỳ thi;
- Khi xảy ra sạt lở đất tại một số tuyến đường gây ách tắc giao thông cần
nhanh chóng huy động mọi nhân lực, vật lực xử lý kịp thời không để gây ách tắc
giao thông kéo dài. Trường hợp khối lượng đất sạt lở lớn thời gian khắc phục
dài, thì phải mở tuyến đường tạm để lưu thông xe;
- Khẩn trương thống kê báo cáo thiệt hại, công tác hỗ trợ, cứu trợ và khắc

phục hậu quả;
3. Phân công thực hiện
3.1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện
- Xây dựng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt

động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phương án để tham gia ứng phó khắc phục hậu
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quả thiên tai, đặc biệt xây dựng lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện, thiết bị,
công cụ, hướng dẫn kỹ năng để ứng phó cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả các
tình huống thiên tai.
- Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng

các phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm
kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai; đặc biệt là tại các khu vực xung yếu
(ven sông, ven suối, vùng trũng thấp...). sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng
chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) theo sự phân công của
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện.
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Công an huyện, các đồn biên

phòng huy động các lực lượng vũ trang trong công tác PCTT và TKCN. Hỗ trợ,
giúp đỡ các thi sinh, cán bộ coi thi điểm thi di chuyển, đi lại tới điểm thi trong
trường hợp thời tiết không thuận lợi hoặc có thiên tai xảy ra
3.2 . Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
- Tăng cường công tác quản lý, tổ chức kiểm tra, tuần tra các điểm xung

yếu, đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch có nguy cơ xảy ra ách tắc trong
những ngày diễn ra kỳ thi. Nhất là các tuyến đường đến các điểm thi: Trường
THPT Phong Thổ (điểm trường Mường So); Điểm thi trường THPT Dào San;
Điểm thi trường PTDTNT huyện Phong Thổ.
- Có kế hoạch dự phòng huy động phương tiện vận tải đường bộ phù hợp

với địa hình khi xảy ra thiên tai để kịp thời đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu trợ...
theo lệnh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện.
- Xây dựng phương án của ngành để tham gia ứng phó khắc phục hậu quả

thiên tai, ứng phó với tình huống bão, lũ, sạt lở đất xảy ra.
- Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tạo điều kiện để quá trình vận chuyển đề

thi, bài thi được thuận tiện, an toàn; đảm bảo an toàn giao thông; không để ách
tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức Kỳ thi.
3.3. VNPT, Viettel Phong Thổ: Đảm bảo cho mạng thông tin liên lạc
thông suốt, bảo vệ đường dây viễn thông an toàn khi xảy ra thiên tai. Chỉ đạo
khôi phục các dịch vụ viễn thông hoạt động ổn định sau ảnh hưởng của thiên tai.
3.4. Điện lực huyện: Kịp thời xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường
dây tải điện bị hư hỏng, bố trí phương án cấp điện dự phòng để đảm bảo điện
cho khu vực diễn ra cuộc thi.
3.5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện: Tăng thời
lượng truyền thông các thông tin tuyên truyền, phổ biến, về tình hình thời tiết,
thiên tai trên hệ thống phát thanh, truyền hình đến các thôn, xã, người dân và
học sinh, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với các tình
huống thiên tai.
3.6. Trung tâm Y tế huyện: Chủ động lực lượng y – bác sỹ sẵn sàng các
đội cấp cứu. Chuẩn bị thuốc và dụng cụ y tế, phòng ngừa dịch bệnh, chỉ đạo hệ
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thống bệnh viện, trạm y tế, cấp cứu thương vong, phòng ngừa dịch bệnh bảo
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, khắc phục hậu quả thiên tai. Xây dựng phương
án của ngành để tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với tình
huống xảy ra.
3.7. Phòng giáo dục và đạo tạo huyện chủ trì, phối hợp với các Trường
THPT Phong Thổ, Dào San, PTDTNT huyện: Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất
tại điểm thi dự phòng cho các điểm thi chính; sẵn sằng kích hoạt và đưa vào sử
dụng điểm dự phòng khi có thiên tai hoặc sự cố phát sinh tại các điểm thi chính.
3.8. Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn huyện (Phòng nông nghiệp và PTNT): Theo dõi chặt chẽ bản tin
dự báo thời tiết để có kế hoạch và các biện pháp phù hợp trong việc phòng
chống, ứng phó với mưa bão, áp thấp, lũ, dông, lốc, sét nhằm phục vụ tốt Kỳ thi
tốt nghiệp trên địa bàn. Tổ chức lực lượng trực ban 24h/24h theo quy định. Tổng
hợp báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy PCTT& TKCN huyện.
3.9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm… sẵn
sàng để huy động ứng cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại
đến mức thấp nhất.
- Thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn để đề xuất giải
pháp phòng ngừa và ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho
người dân và Nhà nước.
- Tổ chức lực lượng trực ban 24h/24h theo quy định và phối hợp với các
đơn vị quản lý thủy điện để điều tiết, giảm lũ, xả lũ hợp lý nhằm đạt hiệu quả
cao nhất trong việc phòng, chống úng ngập, lũ lụt.
Trên đây là kế hoạch triển khai công tác ứng phó thiên tai phục vụ tổ chức
kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện
- Thành viên BCH PCTT & TKCN huyện;
- VNPT, Viettel Phong Thổ;
- UBND các xã , thị trấn;
- Lưu: VT.
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