ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẠCH THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1112 /UBND-NN&PTNT

Bạch Thông, ngày 17 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chủ động ứng phó các tình
huống thiên tai có thể xảy ra trong
kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kính gửi:
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 3227/UBND-TH
ngày 25/5/2022 về việc thực hiện Công văn số 191-CV/BCSĐ ngày 23/5/2022 của
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trong đó có nội dung: “Chuẩn bị đầy đủ các điều
kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2021 - 2022”;
Công văn số 1149/SNN-CCTL ngày 09/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh
Bắc Kạn về việc phối hợp, chủ động ứng phó với thiên tai trong kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2022.
Để đảm bảo cho các thí sinh dự thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm
2022 đúng kế hoạch, an toàn khi có thiên tai xảy ra. UBND huyện Bạch Thông có
ý kiến chỉ đạo như sau:
1. UBND các xã, thị trấn
- Nắm số lượng thí sinh dự thi thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn và
có phương án đảm bảo cho các thí sinh an toàn, đến điểm dự thi theo kế hoạch khi
thiên tai xảy ra theo phương châm “Bốn tại chỗ”.
- Tổ chức trực ban theo quy định, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thời
tiết; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng tham gia ứng
cứu và xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra, kiên quyết không để thiên tai gây
thiệt hại về người và ảnh hưởng đến kế hoạch thi của các thí sinh.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Kiểm tra các tuyến giao thông trên địa
bàn huyện, đặc biệt là các đoạn đường xung yếu, đoạn nguy cơ sạt lở, ngập lụt khi
thiên tai xảy ra. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp đảm bảo
giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra các kỳ thi.
3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng
hỗ trợ cơ sở trong công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.
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4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
- Thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết, kịp thời truyền tải thông
tin đến các xã, thị trấn để cơ sở chủ động công tác ứng phó thiên tai.
- Tổ chức trực ban theo quy định, nắm bắt thông tin hai chiều, kịp thời báo
cáo, tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện chỉ đạo xử lý các
tình huống thiên tai có thể xảy ra.
5. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện: Tăng cường bám
nắm cơ sở được phân công phụ trách. Kịp thời chỉ huy xử lý các tình huống thiên
tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi, thường xuyên báo cáo Trưởng ban
kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Với nội dung trên, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như trên (T/hiện) ;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
Gửi bản giấy:
- Ban Chỉ huy quân sự huyện;
- Lưu: VT, THKT.
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