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BÁO CÁO 

Kết quả xây dựng, củng cố lực lượng xung kích  

phòng, chống thiên tai ở cấp xã 
 

 
 

 

Thực hiện Công văn số 2098/VP-KTN ngày 28/5/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả xây dựng, củng cố lực lượng xung 

kích phòng, chống thiên tai ở cấp xã. Ủy ban nhân dân huyện đã giao đơn vị 

chuyên môn rà soát, tổng hợp và có báo cáo như sau: 

1. Kết quả xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên 

tai ở cấp xã tại địa phương, kế hoạch triển khai trong năm 2019, 2020. 

- Đến nay trên địa bàn huyện đã có 7/12 xã, thị trấn thành lập đội xung kích 

phòng chống thiên tai ở cấp xã. 

Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cấp xã với lực lượng dân 

quân tự vệ làm nòng cốt làm nhiệm vụ ứng cứu các tình huống khẩn cấp, cứu hộ 

và cứu nạn trong công tác PCTT và TKCN tại các xã, thị trấn. 

- Kế hoạch triển khai trong năm 2019, 2020 

+ Tiếp tục xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai 

ở cấp xã tại địa phương, đến năm 2020 đạt 12/12 xã, thị trấn có đội xung kích 

phòng chống thiên tai. 

+ Mở các lớp tuấn huấn kiến thức về phòng chống thiên tai cho lực lượng 

xung kích phòng chống thiên tai ở cấp xã. 

2. Những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong qua trình triển khai thực 

hiện và các đề xuất, kiến nghị. 

- Những tồn tại, khó khăn vướng mắc 

Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cấp xã chủ yếu là lực lượng 

dân quân, đoàn viên thanh niên tại địa phương, chưa có kiến thức, kinh nghiệm về 

phòng, chống thiên tai, nên khi thực hiện nhiệm vụ trong phòng chống thiên tai 

còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Mặt khác, việc huy động lực lượng khi có thiên 

tai thường không đảm bảo về số lượng, do một số thành viên đi lao động ở xa 

ngoài địa phương. 

Trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai còn hạn chế, chưa 

đáp ứng đủ yêu cầu tại địa phương. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

- Có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai 

ở cấp xã khi thực hiện công tác phòng, chống thiên tai. 
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- Mở các lớp tập huấn kiến thức về phòng, chống thiên tai cho lực lượng 

xung kích phòng chống thiên tai ở cấp xã. 

- Trang bị tư trang, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai 

đối với lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cấp xã. 

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng, củng cố lực lượng xung kích phòng, 

chống thiên tai ở cấp xã cuả Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập./. 
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