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V/v  thực hiện Công văn số 
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khai Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố 
 

Thực hiện công văn số 2858/VP-KT ngày 17/7/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; công văn số 3227/VP-KT ngày 07/8/2021 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện công văn số 86/TWPCTT của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống thiên tai; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung 

như sau: 

1. Xây dựng kế hoạch (lập danh sách nhu cầu tập huấn theo thứ tự ưu 

tiên, tổng số đội xung kích, tổng thành viên), ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện 

theo quy định tại Điều 31, Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính 

phủ và theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của 

Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Trong đó tập trung công tác tập 

huấn về kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai và từng bước trang bị công 

cụ, phương tiện cần thiết đảm bảo hiệu quả, an toàn cho lực lượng xung kích.  

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chỉ thị số 

18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp Luật về tổ chức, 

nhiệm vụ và chế độ chính sách cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai 

theo quy định tại Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai và Luật Đê điều, các Điều 33 đến Điều 37 Nghị định 

66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ đến chính quyền và Ban chỉ huy 

PCTT và TKCN các cấp và lực lượng xung kích tại địa phương. 

3. Tổ chức triển khai áp dụng bộ tài liệu tập huấn tập thời cho lực lượng 

xung kích phòng chống thiên tai cấp xã đã được Ban chỉ đạo Trung ương về 

phòng chống thiên tai ban hành tại Quyết định số 15/TWPCTT ngày 23/7/2021. 

Cụ thể:  

- Chỉ đạo, phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch, ưu tiên bố trí nguồn 

lực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cơ quan, phòng chuyên môn 

tổ chức tập huấn cho lực lượng xung kích trên địa bàn để sớm phát huy hiệu quả 

trong công tác phòng chống thiên tai. (Căn cứ tình hình dịch bệnh covid-19 như 
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hiện nay triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid-

19 phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương) 

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra việc kiện toàn Đội xung kích phòng chống 

thiên tai cấp xã theo công văn số 21/PCTT-VP ngày 08/4/2020 của Ban chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT về ban 

hành hướng dẫn xây dựng và củng cố lực lượng xung kích PCTT cấp xã. (cấp xã 

chưa hoàn thành (nếu có) kiện toàn chậm nhất trước ngày 20/9/2021). 

4. Báo cáo kết quả triển khai trước 30/9/2021 và kết quả triển khai thực 

hiện định kỳ hàng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý) về Văn phòng Ban chỉ 

huy PCTT và TKCN tỉnh, gửi qua iOffice Chi cục thủy lợi, đồng thời qua Mail: 

pclblangson@gmail.com) để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm 

chỉ đạo thực hiện./. 

(Địa chỉ "Tài liệu tập huấn LLXK PCTT cấp xã" được đăng tải trên trang 

http://phongchongthientai.mard.gov.vn đường linh download tài liệu: 

http://bitly.com.vn/2x3wj3) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở NN và PTNT; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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