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QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Đội xung kích Phòng, chống thiên tai xã Quế Châu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 
19/6/2015; Luật sữa đổi một số diều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 
Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác 

phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống thiên tai về ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố đội 
xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã;

Theo đề nghị của Ban Chỉ huy quân sự xã Quế Châu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí, chức năng
Đội xung kích là lực lượng chủ chốt tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ PCTT & 

TKCN theo kế hoạch và phương án PCTT & TKCN của xã, do Chủ tịch UBND xã 
quyết định thành lập và được kiện toàn hàng năm.

Đội xung kích hoạt động dưới sự quản lý, chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ huy 
PCTT & TKCN xã.

Trường hợp xảy ra thiên tai vượt quá khả năng ứng phó của xã có sự chi viện 
của lực lượng cấp trên, Đội xung kích phối hợp thực hiện nhiệm vụ dưới sự phân 
công của Chỉ huy cấp trên và Trưởng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Đội xung kích là lực lượng tại chỗ tham gia xử lý ban đầu, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc 
phục hậu quả thiên tai. Nhiệm vụ của Đội xung kích bao gồm các nhiệm vụ chung 
và nhiệm vụ cụ thể phù hợp với đặc thù thiên tai trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ chung
1.1. Thường xuyên
- Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch PCTT, phương án ứng 

phó thiên tai của xã.
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- Tập huấn, diễn tập ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
- Tham gia tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm 

của nhân dân trong PCTT.
- Theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến thiên tai; báo cáo kịp thời 

với Trưởng Ban Chỉ huy PCTT xã và thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn bằng các biện pháp phù hợp.

- Kiểm tra, phát hiện nguy cơ mất an toàn đối với nơi ở của người dân, các 
công trình, cơ sở hạ tầng trên địa bàn; chủ động xử lý và kịp thời thông tin đến người 
dân và Trưởng Ban Chỉ huy xã để xử lý.

- Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang 
thiết bị theo phương án được phê duyệt để chủ động phòng, chống khi có thiên tai; 
hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo 
an toàn đời sống và sinh hoạt khi thiên tai xảy ra.

- Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, kịp thời báo cáo chính quyền, cơ quan 
chuyên môn để xử lý khi có các hành vi vi phạm pháp luật về PCTT.

- Quản lý, sử dụng đúng mục đích các trang thiết bị phục vụ công tác PCTT 
được giao theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ PCTT khác theo sự điều động, phân công của 
Trưởng Ban Chỉ huy PCTT xã.

1.2. Trước khi xảy ra thiên tai
- Kiểm tra các điểm tránh trú, sẵn sàng sơ tán người dân ở khu vực có nguy 

cơ rủi ro đến nơi an toàn; xác định cụ thể số lượng hộ, người cần sơ tán của từng 
thôn; ưu tiên hỗ trợ người già, tàn tật, trẻ em, phụ nữ có thai ...; đảm an toàn, an ninh 
trật tự, vệ sinh môi trường và hậu cần tại nơi tránh trú.

- Kiểm tra, phân giao phương tiện, trang thiết bị cho các Tổ xung kích và triển 
khai lực lượng thường trực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo phương án được 
duyệt và chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT xã.

- Triển khai lực lượng canh gác, cảnh báo (cắm biển, thông báo,...), hướng 
dẫn phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tại những nơi 
nguy cơ rủi ro cao khi xảy ra thiên tai.

- Tham gia hướng dẫn, hỗ trợ các hộ gia đình gia cố, chằng chống nhà cửa, 
biển hiệu, cắt tỉa cành cây, bảo vệ các cơ sở hạ tầng, sản xuất.

1.3. Trong thiên tai
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao 

(ngầm tràn, nơi bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt,...), phát hiện kịp thời xử lý các sự cố 
báo cáo Trưởng Ban Chỉ huy PCTT xã và triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó 
và TKCN ngay giờ đầu theo các phương án đã được phê duyệt.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan bố trí nơi ở tạm, sơ tán khẩn cấp người 
tại những nơi xảy ra sự cố và các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

- Phối hợp, hỗ trợ các ban, ngành liên quan bảo đảm giao thông, thông tin liên 
lạc, tiếp nhận, phân phối hàng viện trợ, lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, 
nhu yếu phẩm… cho những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là tại những khu vực bị 
chia cắt, cô lập.
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- Hỗ trợ các đoàn công tác cấp trên triển khai hoạt động trên địa bàn khi có 
yêu cầu; tham gia, phối hợp triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ 
huy PCTT xã và Chỉ huy trưởng lực lượng chi viện cấp trên khi xảy ra thiên tai vượt 
quá khả năng ứng phó của của xã.

- Tham gia, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản 
của nhà nước và nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai cũng như nơi tránh trú.

- Sẵn sàng chi viện, hỗ trợ cho các thôn, vùng lân cận khi có yêu cầu hoặc 
điều động của cấp có thẩm quyền.

1.4. Sau thiên tai
- Khẩn trương phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu chữa người bị thương, tìm 

kiếm người mất tích; hỗ trợ gia đình mai táng người bị thiệt mạng.
- Tham gia cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm 

thiết yếu khác; hỗ trợ người dân từ nơi sơ tán trở về, sửa chữa, thu dọn nhà cửa, vệ 
sinh môi trường đề phòng dịch bệnh.

- Tham gia, hỗ trợ sửa chữa, khôi phục công trình PCTT, giao thông và các 
công trình hạ tầng công cộng.

- Tham gia đánh giá thiệt hại, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ của người dân và các 
hoạt động khắc phục hậu quả phục hồi sản xuất, ổn định đời sống.

- Thu dọn, tổng hợp vật tư, phương tiện về nơi tập kết; sửa chữa vật tư bị hư 
hỏng, sẵn sàng phục vụ khi có tình huống thiên tai khác xảy ra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai 
trên địa bàn theo sự chỉ đạo của UBND và Trưởng Ban Chỉ huy PCTT xã.

2. Nhiệm vụ đặc thù
- Thông tin kịp thời về tình hình thiên tai và các chỉ đạo của Ban Chỉ huy 

PCTT xã đến tổ chức, hộ gia đình, đặc biệt là nơi có nguy cơ cao bằng mọi hình 
thức, nhất là các hộ dân ở khu vực dễ bị chia cắt, cô lập.

- Hướng dẫn cho người dân nhận biết các dấu hiệu và kỹ năng phòng tránh 
các hiện tượng giông, lốc, sét, đặc biệt là khi đang ở ngoài trời.

- Tham gia kiểm tra các khu vực thủy lợi; khơi thông dòng chảy các khu vực 
bị tắc, nghẽn; triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp để xử lý các sự 
cố đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi.

- Giúp người dân dự trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
3. Trách nhiệm của đội trưởng, Phó Đội trưởng và đội viên Đội xung kích
3.1. Trách nhiệm của Đội trưởng, Phó Đội trưởng
a. Đội trưởng
Phụ trách chung, điều hành hoạt động của Đội, chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND xã và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội trong phạm vi nhiệm 
vụ được giao. Trực tiếp phụ trách một số công tác sau.

- Xây dựng kế hoạch công tác, phương án triển khai hoạt động phù hợp điều 
kiện cụ thể tại địa phương trình Trưởng Ban Chỉ huy PCTT xã phê duyệt.

- Xây dựng Quy chế hoạt động, phương án tổ chức các Tổ xung kích và phân 
công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách; Quy chế phối hợp với các lực lượng chuyên trách, 
lực lượng vũ trang trên địa bàn báo cáo Ban Chỉ huy trình UBND xã ban hành.
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- Xây dựng kế hoạch hiệp đồng với các lực lượng vũ trang và các cơ quan 
chuyên môn trong tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về kiến 
thức, kỹ năng PCTT cho các thành viên của Đội.

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo đảm an toàn, trang thiết bị cho các 
thành viên của Đội xung kích khi thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND xã về tình hình diễn 
biến, kết quả hoạt động PCTT của Đội.

- Đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện các biện pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội xung kích.

b. Phó Đội trưởng
Các Phó Đội trưởng giúp Đội trưởng tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của 

Đội theo sự phân công của Đội trưởng, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước 
pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

* Phó Đội trưởng do Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự kiêm nhiệm:
Giúp Đội trưởng phụ trách các công tác sau:
- Xây dựng chương trình tập huấn ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
- Kiểm tra, phát hiện nguy cơ mất an toàn đối với nơi ở của người dân, các 

công trình, cơ sở hạ tầng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ các hộ gia đình gia cố, 
chằng chống nhà cửa, biển hiệu, cắt tỉa cành cây, bảo vệ các cơ sở hạ tầng, sản xuất.

- Hoạt động ứng phó khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai.
- Hỗ trợ các đoàn công tác cấp trên triển khai hoạt động trên địa bàn.
- Tham gia đánh giá thiệt hại, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ của người dân và các 

hoạt động khắc phục hậu quả phục hồi sản xuất, ổn định đời sống.
- Quản lý các trang thiết bị phục vụ công tác PCTT được giao; thường trực 

khi thiên tai xảy ra.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao.
* Phó Đội trưởng do Phó trưởng công an kiêm nhiệm:
Giúp Đội trưởng phụ trách các công tác sau:
- Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang 

thiết bị theo phương án được phê duyệt.
- Triển khai lực lượng canh gác, cảnh báo (cắm biển, thông báo...), hướng dẫn 

phân luồng giao thông.
- Đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân tại khu 

vực xảy ra thiên tai cũng như nơi tránh trú.
- Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, kịp thời khi có các hành vi vi phạm pháp 

luật về PCTT.
- Công tác sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ rủi ro đến nơi an toàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao.
* Phó Đội trưởng do Bí thư Đoàn thanh niên kiêm nhiệm:
Giúp Đội trưởng phụ trách các công tác sau:
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách 

nhiệm của nhân dân trong PCTT.
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- Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu 
đảm bảo an toàn đời sống và sinh hoạt khi thiên tai xảy ra.

- Công tác hậu cần, cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu 
yếu phẩm thiết yếu.

- Công tác tổ chức cứu chữa người bị thương, vệ sinh môi trường đề phòng 
dịch bệnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao.
3.2. Trách nhiệm của đội viên
- Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Đội/Tổ phân công. Chịu trách nhiệm 

trước Tổ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ.
- Tích cực học tập, rèn luyện đảm bảo sức khỏe, chịu đựng khó khăn, gian 

khổ, thông thạo địa bàn, có kiến thức, kỹ năng thực thi nhiệm vụ được giao.
- Có ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần 

phục vụ và lòng dũng cảm khi làm nhiệm vụ.
Điều 3. Văn phòng UBND xã, các cán bộ, công chức UBND xã, các ban 

ngành, đoàn thể xã, tổ trưởng, tổ phó và các thành viên Đội xung kích phòng chống 
thiên tai xã Quế Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã (b/c);
- UBMTTQ xã;
- Như điều 3;
- Lưu: Vp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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