
ỦY BAN NHÂN DÂN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 950/UBND-KTN 

V/v triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg 

ngày 09/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xây dựng, củng 

cố và nâng cao năng lực cho Lực 

lượng xung kích PCTT cấp xã 

An Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

Kính gửi:  

- Thành viên Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT và TKCN tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho Lực lượng xung kích Phòng 

chống thiên tai cấp xã; 

Thực hiện Công văn số 86/TWPCTT ngày 29/7/2021 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg 

ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, củng cố và nâng 

cao năng lực cho Lực lượng xung kích Phòng chống thiên cấp xã. 

Trong những năm gần đây, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang 

diễn biến ngày càng phức tạp. Việc thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên 

tai ở các xã, phường, thị trấn là cần thiết, đây là lực lượng tại chổ để phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương, là lực lượng nòng cốt 

ở cơ sở thực hiện phương châm “4 tại chỗ” phát huy hiệu quả rõ rệt, nhất là 

trong mùa mưa, lũ hàng năm. 

Đến cuối tháng 4 năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 137/156 xã, phường, thị 

trấn đã ban hành quyết định thành lập đội lực lượng xung kích phòng chống 

thiên tai cấp xã và quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của lực lượng xung kích theo Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 

của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, trong quá 

trình triển khai thực hiện địa phương gặp một số khó khăn, vướng mắc về nguồn 

lực, trang thiết bị... 

Để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích tại cơ 

sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra nhằm chủ động công tác phòng tránh, giảm 

thiểu thiệt hại, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. Đồng thời, thực hiện quy 

định của Luật Phòng chống thiên tai, Chỉ Thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thành viên 

Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT và TKCN tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức triển khai một số nội dung, cụ thể sau: 
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1. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: 

- Tổ chức kiện toàn lại thành phần của lực lượng Xung kích Phòng, chống 

thiên tai cấp xã và xây dựng quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của lực lượng xung kích theo hướng dẫn tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT 

ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. 

- Đối với các địa phương chưa xây dựng lực lượng xung kích, căn cứ điều 

kiện thực tế và loại hình thiên tai, diễn biến, phương án ứng phó thiên tai của địa 

phương để chỉ đạo triển khai xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên 

tai cấp xã theo quy định tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, không làm phát sinh bộ 

máy, tránh hình thức, lãng phí. 

- Củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên 

tai cấp xã, trong đó tập trung công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng và từng bước 

trang bị công cụ, phương tiện cần thiết để đảm bảo hiệu quả, an toàn cho lực 

lượng xung kích Phòng, chống thiên tai cấp xã khi tham gia thực thi nhiệm vụ. 

- Bố trí ngân sách của địa phương, Quỹ Phòng, chống thiên tai và huy 

động các nguồn lực hợp pháp khác phục vụ công tác đào tạo, tập huấn và đảm 

bảo chế độ chính sách cho lực lượng xung kích khi được huy động thực hiện 

nhiệm vụ. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với cơ quan tài chính 

tỉnh, huyện xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện theo quy 

định tại Điều 31, Nghị định 66/2011/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai, Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và hướng dẫn của Bộ 

Tài chính tại Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020. Trong đó, chỉ đạo 

đơn vị chuyên môn tập trung đẩy mạnh 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 để 

đảm bảo hiệu quả, an toàn cho lực lượng xung kích. 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 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 Đê điều, các Điều 33, 34, 35, 36, 37, Nghị định số 

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

ƯPBĐKH-PCTT và TKCN, lực lượng xung kích cấp xã. 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp xây dựng kế hoạch diễn tập 

nâng cao năng lực, kỹ năng Phòng, chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp 

xã trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban 

Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT và TKCN tỉnh): 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng, củng cố, nâng 

cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích tại các huyện, thị xã, 
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thành phố; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban 

Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai theo quy định. 

- Trên cơ sở tài liệu tập huấn tạm 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 (đường link 

https://drive.google.com/drive/folders/1_j6ZD-yF6f-z24acf81CkUou09VV-

2ev?usp=sharing) chủ trì, phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-

PCTT và TKCN tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh 

Đoàn…) biên soạn nội dung, chương trình và các bài giảng cụ thể sát với yêu 

cầu thực tiễn của ngành và điều kiện cụ thể tại địa phương chuyển giao tài liệu 

huyện, thị xã, thành phố chủ động tập huấn cho lực lượng xung kích Phòng, 

chống thiên tai cấp xã. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:  

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp 

tổ chức, sử dụng lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng xung kích 

phòng, chống thiên tai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn đặt ra. 

- Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT và 

TKCN tỉnh xây dựng tài liệu tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho lực lượng xung 

kích, lồng ghép việc tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai 

trong việc tập huấn, huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ. 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây 

dựng kế hoạch diễn tập nâng cao năng lực, kỹ năng Phòng, chống thiên tai cho 

lực lượng xung kích cấp xã trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện. 

4. Công an tỉnh: 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp 

tổ chức, sử dụng lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng xung kích phòng, 

chống thiên tai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

đặt ra. 

- Lồng ghép việc tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên 

tai trong việc tập huấn, huấn luyện cho lực lượng công an xã. 

5. Tỉnh đoàn An Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Phối hợp với Văn 

phòng thường trực Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT và TKCN tỉnh xây dựng tài 

liệu tập huấn nghiệp vụ, tham gia tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt 

động cho lực lượng xung kích tại cơ sở. 

6. Thành viên Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT và TKCN tỉnh tùy theo chức 

năng, nhiệm vụ của Sở ngành mình hỗ trợ địa phương trong quá trình xây dựng 

và triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã. 

7. Báo cáo kết quả triển khai trước ngày 15/9/2021 và kết quả thực hiện 

định kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối) về Văn phòng thường trực Ban Chỉ 

https://drive.google.com/drive/folders/1_j6ZD-yF6f-z24acf81CkUou09VV-2ev?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_j6ZD-yF6f-z24acf81CkUou09VV-2ev?usp=sharing
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đạo ƯPBĐKH-PCTT và TKCN tỉnh (Chi cục Thủy lợi) qua Email 

cctl@angiang.gov.vn để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Thành viên Ban Chỉ đạo 

ƯPBĐKH-PCTT và TKCN tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức, triển khai thực hiện nội dung Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo TW PCTT; 

- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư; 

- Chi cục PCTT Khu vực miền Nam; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư  
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