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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020  

 

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2020, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Để các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chủ động, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạm trong năm 2020 và các 

năm tiếp theo. Sẵn sàng ứng phó có hiệu quả các tình huống thiên tai, phòng 

chống cháy nổ, rò rỉ hóa chất, đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, các cơ sở sản 

xuất công nghiệp, thương mại thuộc ngành quản lý và đáp ứng nhu cầu của nhân 

dân trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ công tác của ngành, hoàn thiện các tình 

huống ứng phó về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Sẵn sàng ứng phó 

và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, 

các nhà máy thủy điện, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại lớn, tập 

trung của tỉnh, các đơn vị sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp nhằm giảm 

thiểu thiệt hại về người, tài sản và cơ sở vật chất. 

Bảo đảm dự trữ nhiên liệu, hàng hóa nhu yếu phẩm; đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát các chủ đập thủy điện thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị đã được 

quy định tại quy trình vận hành hồ chứa, phương án ứng phó thiên tai cho công 

trình và vùng hạ du đập thủy điện. Kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh, triển khai thực hiện phương án phòng chống, sẵn sàng ứng phó sự 

cố hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, các công trường khai thác mỏ và chế biến 

khoáng sản... khi có tình huống thiên tai xảy ra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Về công tác bảo đảm dự trữ nhiên liệu, hàng hóa nhu yếu phẩm để 

tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống thiên tai xảy ra 

1.1. Nhu cầu các mặt hàng thiết yếu 

a) Đối với nhóm hàng lương thực: Nhu cầu tiêu thụ gạo bình quân 1 

người/tháng là 7kg; số nhân khẩu toàn tỉnh là 819.944 người, nhu cầu tiêu thụ 

gạo của toàn tỉnh trong 01 tháng bình quân gần 5.800 tấn, một năm là gần 

70.000 tấn.  
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Sản lượng gạo tại tỉnh Lạng Sơn đạt khoảng 130.000 tấn/năm 

(10.833tấn/tháng), do vậy có thể đáp ứng đủ nhu cầu của toàn tỉnh. Mặt hàng 

này được cung ứng bởi Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn, Công ty Cổ 

phần Lương thực Cao Lạng, một số doanh nghiệp cung ứng hàng hóa thiết yếu, 

tiêu dùng lớn và của các hộ dân trên địa bàn tỉnh. 

b) Đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống 

- Nhóm thịt gia súc, gia cầm và thủy sản: Nhu cầu tiêu thụ thịt thành 

phẩm một người/tháng bình quân 5,5kg, nhu cầu toàn tỉnh trong một tháng là 

4.500 tấn, một năm là khoảng 54.000 tấn. Sản lượng tại địa phương hiện nay đạt 

37.500 tấn/năm (Trong đó sản lượng thịt gia cầm tại tỉnh đạt 10.000 tấn/năm; 

sản lượng thịt trâu, bò đạt 7.500 tấn/năm; sản lượng lợn khoảng 20.000 tấn/năm, 

sản lượng giảm do ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi, hiện người dân đang dần tái 

đàn trở lại), đáp ứng được 70-80%  nhu cầu tiêu dùng. 

- Nhóm rau xanh các loại: Nhu cầu tiêu thụ rau của 1 người cần 

12kg/tháng. Sản lượng tại chỗ đạt hơn 100.000 tấn/năm, đảm bảo đáp ứng đủ 

nhu cầu của toàn tỉnh. 

c) Đối với nhóm hàng công nghệ phẩm tiêu dùng (đường, sữa, nước mắm, 

bột canh, mỳ chính, mỳ tôm; lương khô; dầu ăn; muối I ốt): Hiện nay nguồn 

hàng đã có sẵn tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các mặt hàng này 

được cung ứng chủ yếu bởi các đơn vị, nhà phân phối khai thác, dự trữ: Công ty 

TNHH MTV Thương mại Bình Cam, Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại tổng 

hợp Vincommerce –Chi nhánh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Thành Đô, Công ty 

Cổ phần Siêu thị Đồng Tiến, Công ty Cổ phần TM Hoàng Nguyên, Công ty 

TNHH TMXD Thiên Phú và các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh. 

d) Đối với nhóm hàng xăng dầu: Nhu cầu tiêu dùng bình quân 1 tháng 

khoảng 6.000 m3. Tuy nhiên trong giai đoạn dịch Covid-19 dự kiến nhu cầu 

giảm khoảng 60%. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 102 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 

được bố trí đều khắp trên 11 huyện, thành phố với lượng dự trữ thường xuyên 

khoảng 3.000m3 xăng và 1.500m3 dầu, đảm bảo đủ cung ứng trên địa bàn. Mặt 

hàng này được cung ứng chủ yếu bởi các doanh nghiệp: Công ty cổ phần thương 

mại Minh Sơn, Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn, Công ty xăng dầu Hà Bắc, Công 

ty TNHH TM Xứ Lạng là các đơn vị cung ứng chủ lực và hệ thống các cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng trong 

sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

đ) Nhóm hàng chất đốt, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Tổng nhu cầu tiêu 

dùng 1 tháng khoảng 500 tấn khí LPG. Mặt hàng này được cung ứng chủ yếu 

bởi các đơn vị kinh doanh trên địa bàn, bao gồm 04 đại lý (Chi nhánh Xăng dầu 

Lạng Sơn, Công ty TNHH MTV Đồng Điệp Bắc Sơn, Hộ Kinh doanh Triệu 

Xuân Tiến, Công ty TNHH MTV Thu An LS) và hệ thống hơn 200 cửa hàng 

kinh doanh khí LPG trên địa bàn toàn tỉnh với lượng dự trữ thường xuyên 

khoảng 400 tấn, đáp ứng nhu cầu trên địa bàn. 

1.2. Biện pháp thực hiện 

- Phòng Quản lý thương mại 
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+ Chủ động kiểm tra tình hình, có phương án triển khai thực hiện các 

phương án đảm bảo cân đối cung cầu, sẵn sàng cung ứng kịp thời các loại hàng 

hóa thiết yếu đến người dân vùng bị ảnh hưởng của bão, lũ khi có yêu cầu. Tăng 

cường phối hợp quản lý thị trường, tránh để tư thương lợi dụng bão, lũ để tăng, 

ép giá… 

+ Theo dõi sát tình hình cung cầu, giá cả mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có 

nhu cầu cao để kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn khi xảy ra thiên tai.  

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, doanh nghiệp/Hợp 

tác xã/Ban quản lý kinh doanh, khai thác chợ: Trường có có thiên tai xảy ra, chủ 

động đẩy mạnh khai thác, dự trữ lượng hàng hóa tăng thêm đặc biệt là hàng hóa 

thiết yếu như: gạo, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng, thực phẩm công nghệ chế 

biến (mỳ gói, sữa, bánh); Rà soát các kho hàng hóa trên địa bàn để chuẩn bị sẵn 

sàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa phục vụ nhân dân nơi xảy ra 

thiên tai. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố để nắm được nguồn cung 

hàng hóa, đẩy mạnh kết nối, kêu gọi hỗ trợ đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ 

người tiêu dùng của người dân trên địa bàn trong trường hợp cần thiết. 

- Phòng Kinh tế thành phố, Phòng KT và HT các huyện 

+ Chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm về dự trữ nhiên liệu, hàng hóa 

nhu yếu phẩm trong khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ 

(chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). 

Cụ thể về số lượng, chủng loại hàng dự trữ, phương án dự trữ,  phương án vận 

chuyển và phân phối hàng hóa.  

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các Ban quản lý, tổ quản lý 

chợ trên địa bàn tiếp tục sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện hoạt động thương 

mại ổn định, bình thường và liên tục (trừ những đơn vị khi có quyết định đóng 

cửa, dừng hoạt động). 

+ Chỉ đạo các đơn vị sản xuất nông nghiệp tăng cường sản xuất, đảm bảo 

cung ứng sản phẩm hàng hóa thiết yếu đủ cho tiêu dùng tại chỗ và cung ứng cho 

các địa phương khác có nhu cầu cao hơn. Nắm chắc về nguồn cung hàng hóa 

của các doanh nghiệp trên địa bàn. 

+ Có phương án bố trí về con người, phương tiện để sẵn sàng điều phối 

vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân khi trên địa bàn có khu vực bị cách ly do 

thiên tai. Trong trường hợp nhu cầu của nhân dân vùng dịch vượt quá khả năng 

cung ứng của địa phương, kịp thời tổng hợp gửi Sở Công Thương để điều tiết 

hàng hóa phục vụ nhân dân.  

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh xuyết 

suốt, liên tục; điều tiết, luân chuyển hàng hóa kịp thời tại các điểm bán để đáp 

ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu nhân dân trong trường hợp diễn ra thiên tai.  
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+ Phát huy tinh thần vì cộng đồng, đồng hành cùng chính quyền các cấp 

triển khai các giải pháp ổn định thị trường, cung ứng hàng hóa kịp thời, không 

gián đoạn. 

+ Kịp thời phản ánh khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm dự trữ đủ nguồn 

hàng, vật tư nguyên liệu tại chỗ; đảm bảo hoạt động sản xuất, cung ứng hàng 

hóa liên tục, không gián đoạn, kể cả trong tình huống có nhiều khu vực bị cách 

ly vì thiên tai. 

+ Sẵn sàng phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện điều tiết nguồn 

hàng, tổ chức cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn khi 

thiên tai xảy ra, đặc biệt khi có xảy ra trên diện rộng theo yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền. 

2. Về đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chủ đập thủy điện: Phòng Quản 

lý năng lượng chủ trì, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành văn bản chỉ 

đạo, yêu cầu các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung 

sau: 

2.1. Đối với các Dự án đã hoàn thành và đang khai thác:  

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về 

công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa; công tác vận hành và bảo trì công trình, 

kiểm định an toàn đập theo quy định; phương án trồng rừng thay thế, chi trả tiền 

dịch vụ môi trường rừng; thực hiện quy trình vận hành hồ chứa (kể cả cơ chế 

phối hợp giữa các chủ đập trên cùng lưu vực sông và địa phương), lắp đặt, vận 

hành hệ thống cảnh báo khi xả lũ và phát điện; Giấy phép khai thác mặt nước, 

Giấy phép hoạt động điện lực và các yêu cầu khác về môi trường. 

- Lập, rà soát phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa 

thủy điện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 8/7/2019 

của Bộ Công Thương về lập, rà soát phương án ứng phó với tình huống khẩn 

cấp. 

2.2. Hướng dẫn các đơn vị có Dự án đang triển khai xây dựng thực hiện 

nghiêm công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng 

và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, việc tuân thủ các quy định về an 

toàn lao động, an toàn điện, việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường cũng 

như các yêu cầu về môi trường, tái định canh, định cư... trong quá trình thi công 

xây dựng công trình. Lập, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai cho công 

trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập (Theo quy định tại 

Điều 4, Điều 5 Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 8/7/2019 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện). 

2.3. Đối với các dự án đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa triển 

khai xây dựng: Cần tiếp tục đánh giá về hiệu quả kinh tế, các ảnh hưởng đến 

môi trường-xã hội, sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực. 

2.4.  Triển khai thực hiện lập, rà soát phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp; lập, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ 

du đập trong quá trình thi công xây dựng đập, khẩn trương gửi phương án về Sở 

Công Thương để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 
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2.5. Chỉ đạo Công ty điện lực đảm bảo an toàn hệ thống điện trong mùa 

mưu lũ, không để mất điện kéo dài tại khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai. 

3. Phòng Quản lý công nghiệp 

Tăng cường hướng dẫn các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, hoạt 

động sử dụng vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo việc quản lý, sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp đúng theo quy định của pháp luật, góp phần duy trì hoạt 

động sản xuất của doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh, không gây ảnh hưởng đến 

đời sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất của nhân dân khu vực sản xuất của doanh 

nghiệp, đơn vị kinh doanh. Chủ động tham mưu, chỉ đạo các đơn vị có các 

phương án ứng phó, xử lý các sự cố tràn dầu, rỏ rỉ bức xạ hạt nhân, hóa chất, 

phương án ứng phó sự cố thiên tai các công trường khai thác mỏ và chế biến 

khoáng sản của các cơ quan, đơn vị. 

4. Các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc còn lại 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng, đơn vị có trách nhiệm phối hợp 

chặt chẽ với các phòng được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả, thiết thực. Kiểm tra, đôn đốc các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện phương án phòng 

chống, sẵn sàng ứng phó với ngập lụt, gió lớn, sạt lở đất tại các khu vực khai 

thác khoáng sản, khu công nghiệp, các dự án đang thi công. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ 

động phối hợp, triển khai thực hiện theo các nội dung cụ thể của kế hoạch này. 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp chủ trì, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc thực hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của 

ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, đề nghị các phòng, 

ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Phòng KT&HT các huyện, Phòng KT TPLS; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, KHTH(VVĐ). 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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