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PHƯƠNG ÁN 

Ứng phó thiên tai phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  

trên địa bàn huyện Lộc Bình 

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 05/02/2021 của Ủy ban bầu 

cử huyện Lộc Bình về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND huyện 

Lộc Bình xây dựng phương án ứng phó thiên tai phục vụ công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 

2021 - 2026 (sau đây gọi tắt là bầu cử), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Các dạng thiên tai có thể xảy ra trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn 

huyện (lốc, sét, mưa đá, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, sạt lở đất đá, ngập, 

úng) và tìm kiếm cứu nạn phải được cập nhật thường xuyên, kịp thời nhằm ứng 

phó hiệu quả khi xảy ra thiên tai đảm bảo tổ chức bầu cử trên địa bàn huyện diễn 

ra tốt đẹp, không bị gián đoạn bởi thiên tai. 

Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với BCH PCTT và TKCN huyện 

lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý tình huống, sự cố đảm bảo an ninh trật tự, giao thông 

thông suốt, thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế 

nhằm chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra theo 

phương châm 4 tại chỗ. 

2. Yêu cầu 

Tất cả các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, tổ bầu cử chủ động phối hợp 

ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhanh chóng khắc phục hậu 

quả, tạo mọi điều kiện để công tác bầu cử diễn ra đúng kế hoạch và an toàn.  

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp 

phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến mọi người dân, nhất là các cử tri đi 

bỏ phiếu để chủ động xử lý tình huống khi có thiên tai xảy ra. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu trong ngày 23 tháng 5 năm 

2021. 

II. PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ 

1. Về vật tư hiện có 
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Phao tròn 450 chiếc, phao áo 345 chiếc, bè mảng 07 chiếc, phao bè 05 

chiếc, nhà bạt 08 bộ, xuồng máy 01 chiếc. 

2. Thuốc y tế 

 Trung tâm Y tế huyện thành lập đội xung kích và chuẩn bị đủ số thuốc, 

trang thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu. 

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, TRÁNH, ỨNG PHÓ VỚI THIÊN 

TAI PHỤC VỤ BẦU CỬ 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến tổ bầu cử, cử tri, người dân cách xử 

lý, ứng phó với các dạng thiên tai để có kỹ năng xử lý khắc phục khi thiên tai 

xảy ra. 

2. UBND các xã, thị trấn phối hợp với các Ban bầu cử, điểm bầu cử cập 

nhật thường xuyên thông tin liên quan đến thời tiết, khí hậu, nhất là cập nhật 

mưa, bão, lũ lụt, thông tin hàng ngày qua điện thoại, zalo, phương tiện thông tin 

đại chúng... để tiếp nhận thông tin 2 chiều và hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu xử lý 

các tình huống thiên tai có thể xảy ra, đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

3. Nếu có tình huống sự cố thiên tai xảy ra các Ban bầu cử cần thông tin 

kịp thời đến Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện (cơ quan thường trực Phòng 

Nông nghiệp và PTNT theo số điện thoại 0205 3840213 để được hỗ trợ, bố trí 

lực lượng có biện pháp xử lý kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời 

Ban bầu cử phải có phương án dự phòng bố trí điểm bầu cử lưu động (trường 

hợp điểm bầu cử cố định không tổ chức bầu cử được do sự cố thiên tai) và có 

hướng dẫn, thông báo đến cử tri đi bầu cử kịp thời. 

4. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị sẵn lực lượng, 

phương tiện, trang thiết bị để ứng cứu kịp thời trong mọi tình huống thiên tai 

xảy ra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực BCH PCTT 

và TKCN huyện) 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn theo dõi tình hình thời tiết và cảnh 

báo khi tình hình thời tiết diễn biến xấu đến từng địa bàn xã. 

Tổ chức trực ban 24/24 giờ theo quy định. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện thống nhất chỉ huy các lực lượng vũ trang 

(Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi 

Ma, Đoàn Kinh tế quốc phòng 338, lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn) 

trong công tác PCTT và TKCN. 

- Công an huyện thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, an toàn xã hội. 
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- 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. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan kiểm tra 

bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân; 

điều phối, kiểm soát an toàn giao thông ở khu vực xảy ra thiên tai trước, trong 

và sau thời gian bầu cử. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng 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 sơ tán dân cư, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ... 

theo lệnh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện nhằm đảm bảo điều kiện tốt 

nhất phục vụ cho bầu cử. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu kinh phí phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời 

gian tổ chức bầu cử đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả đúng quy định và trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Trung tâm Y tế huyện 

Chuẩn bị thuốc, phương tiện, vật tư, thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu 

cứu thương và khắc phục hậu quả, xử lý môi trường vệ sinh dịch tế, phòng dịch 

kịp thời đảm bảo an toàn, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong và sau khi diễn ra bầu cử. 

6. Bưu điện, Trung tâm viễn thông 

Luôn đảm bảo mạng thông tin liên lạc, thông tin truyền thông thông suốt 

nhằm phục vụ kịp thời công tác bầu cử. 

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện 

Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền các biện pháp phòng, 

tránh, ứng phó với các dạng thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng 

nhằm truyền tải thông tin đến cử tri đi bỏ phiếu. 

Chủ động cập nhật, nắm bắt tình hình, tin tức liên quan đến thiên tai, dịch 

bệnh Covid-19, đưa tin chính xác, kịp thời, đầy đủ đến nhân dân để chủ động 

ứng phó trong ngày bầu cử. 

8. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi 

Rà soát, kiểm tra công tác quản lý, khai thác vận hành tích nước và xả lũ 

đối với hồ đập trong phạm vi quản lý. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho 

người, công trình và hạ du trước, trong và sau bầu cử. Thực hiện báo cáo tình 

hình mực nước hồ, các sự cố gây mất an toàn... về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 

huyện. 

9. Điện lực huyện Lộc Bình 
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Kiểm tra, sửa chữa đường dây tải điện và biến thế, hướng dẫn các địa 

phương tổ chức phát quang hành lang bảo vệ đường dây tải điện, cung cấp điện 

đảm bảo tốt nhất yêu cầu về điện trong thời gian bầu cử.  

10. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện  

Theo chức năng nhiệm vụ, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn địa phương biện 

pháp phòng, tránh, ứng phó với thiên tai trong thời gian diễn ra bầu cử. 

11. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn  

Rà soát, bổ sung xây dựng phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai trên 

địa bàn xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tại phục vụ cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Triển khai kịp thời công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai 

gây ra. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nhiên liệu sẵn sàng 

ứng phó kịp thời khi cần huy động.  

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thành viên BCH PCTT và TKCN huyện; 

- CVP HĐND và UBND huyện;                                                             
- Lưu: VT.                 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Hoàng Hùng Cường 
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