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BAN CHỈ HUY PCTT,TKCN&PTDS 

HUYỆN MƢỜNG LÁT 

 

Số:          /PA-PCTT,TKCN&PTDS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
                

                Mường Lát, ngày       tháng     năm 2023 

 
 

PHƢƠNG ÁN 

Huy động lực lƣợng, vật tƣ, phƣơng tiện, hậu cần phục vụ công tác PCTT  

Và TKCN huyện Mƣờng Lát năm 2023 theo phƣơng châm “4 tại chỗ” 

 
 

Thực hiện công văn số 10/PCTT, TKCN&PTDS ngày 03/02/2023 của Ban Chỉ 

huy PCTT, TKCN&PTDS về việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án: Sơ tán 

dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai; huy động lực lượng, vật tư, 

phương tiện, hậu cần phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2023. Ban Chỉ huy 

PCTT,TKCN&PTDS huyện Mường Lát xây dựng Phương án như sau: 

* Đánh giá tình hình chung: 

Mường Lát là một huyện miền núi nằm phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. 

 - Phía Bắc giáp huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

 - Phía Đông và phía Đông Nam giáp với huyện Quan Hóa cùng tỉnh. 

 - Phía Tây, Tây Nam, Tây Bắc giáp với nước bạn Lào.  

 Địa hình phân cách mạnh, núi cao, sườn dốc lớn, có con sông Mã chạy dọc trên 

địa bàn huyện và nhiều khe suối nhỏ chảy qua địa phận huyện Mường Lát. Dân cư 

phân bố chủ yếu rải rác cách xa nhau theo tập quán. 

Mấy năm trở lại đây, biến đổi khí hậu đã gây ra những hiện tượng thời tiết cực 

đoan, mưa, lốc, mưa lớn cục bộ và mưa to diện rộng kéo dài kéo dài vượt trung bình 

nhiều năm làm sập hoặc tốc mái nhà, mái các công trình, làm cho mực nước các sông, 

suối lên cao. Vì vậy công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần phục vụ 

công tác PCTT và TKCN luôn được UBND huyện chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực 

hiện đầy đủ hàng năm. 

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

I. Mục đích 

Hoàn thiện phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần phục 

vụ công tác PCTT và TKCN năm 2023 theo phương châm “4 tại chỗ”. 

II. Yêu cầu: 

- Đánh giá đầy đủ, toàn diện quá trình huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, 

hậu cần phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2023 theo phương châm “4 tại chỗ”. 
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- Xác định cụ thể lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần phục vụ công tác 

PCTT và TKCN năm 2023 theo phương châm “4 tại chỗ”. 

B. NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN HUY ĐỘNG LỰC LƢỢNG, VẬT TƢ, PHƢƠNG TIỆN, 

HẬU CẦN PHỤC VỤ CÔNG TÁC PCTT VÀ TKCN NĂM 2023 

 I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HUY ĐỘNG LỰC LƢỢNG, VẬT TƢ, PHƢƠNG TIỆN, 

HẬU CẦN PHỤC VỤ CÔNG TÁC PCTT VÀ TKCN TRONG THỜI GIAN QUA 

1. Kết quả thực hiện: Đầu năm, qua theo dõi diễn biến thiên tai sắp xảy ra, Ủy 

ban nhân dân huyện thường xuyên ra công văn chỉ đạo cơ sở thực hiện nghiêm túc 

công tác bố trí, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần phục vụ công tác 

PCTT và TKCN. Khi có tin mưa lũ xảy ra thường có người được phân công trong 

Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS  huyện trực tiếp xuống điểm xảy ra thiên tai, 

phối hợp chỉ đạo, giúp đỡ các hộ dân. 

2. Đánh giá chung 

2.1. Những mặt đạt được: Công tác chỉ đạo điều hành huyện luôn thực hiện 

nghiêm túc, công tác huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần phục vụ công 

tác PCTT và TKCN sắp xếp khoa học, hạn chế thiệt hại do thiên tai về người, hạn chế 

di cư tự do, an ninh quốc phòng vững vàng, ổn định.  

2.2. Tồn tại và nguyên nhân: 

- Tồn tại: Sự chỉ đạo, phối hợp trong công tác huy động lực lượng và triển khai 

thực hiện đôi lúc chưa đồng bộ. 

- Nguyên nhân: 

+ Nguyên nhân khách quan: Điều kiện tự nhiên, quỹ đất hạn chế, phong tục tập 

quán và nguyên nhân khác. 

+ Nguyên nhân chủ quan: Công tác phối hợp của các ban, ngành, các cấp chính 

quyền đôi lúc chưa chặt chẽ. 

II. RÀ SOÁT HUY ĐỘNG LỰC LƢỢNG, VẬT TƢ, PHƢƠNG TIỆN, HẬU CẦN 

PHỤC VỤ CÔNG TÁC PCTT VÀ TKCN NĂM 2023 

Theo số liệu điều tra của ngành Nông nghiệp tổng hợp báo cáo từ cơ sở, hiện 

nay trên địa bàn huyện Mường Lát đã thống kê được cụ thể lực lượng, vật tư, phương 

tiện, hậu cần phục vụ công tác PCTT và TKCN. 

(Có các Phụ lục chi tiết kèm theo). 

III. PHƢƠNG ÁN HUY ĐỘNG LỰC LƢỢNG, VẬT TƢ, PHƢƠNG TIỆN, HẬU CẦN 

PHỤC VỤ CÔNG TÁC PCTT VÀ TKCN NĂM 2023 

1. Quan điểm hành động: Huy động đầy đủ, phân bổ hợp lý, triển khai đồng 

bộ, đầy đủ theo Luật Phòng chống thiên tai. 

2. Mục tiêu 
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2.1. Mục tiêu chung: Chủ động, lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần phục 

vụ công tác PCTT và TKCN để sẵn sàng hành động khi có thiên tai xảy ra.  

2.2. Mục tiên cụ thể:  

Sau khi nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ huy 

PCTT ,TKCN &PTDS huyện, các đơn vị phải cùng phối hợp cử nhân lực, vật tư, 

phương tiện để tổ chức ứng phó với các tình huống và theo các cấp độ rủi ro thiên tai. 

3. Nội dung phƣơng án 

* Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần phục vụ công tác PCTT và 

TKCN năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Lát. 

- Số điểm dân cư cần bố trí lực lượng hỗ trợ khi có thiên tai xảy ra: 01 Thị trấn 

và 7 xã. 

4. Tổ chức ứng phó. 

a, Đối với UBND các xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến của thiên tai, bố 

trí lãnh đạo chủ chốt thường trực để xử lý các tình huống. 

         - Dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác, nhất là 

đối với những vùng dễ bị chia cắt, vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn. 

- Cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn ở những đoạn đường bị ngập  

sâu, những ngầm tràn, cấm người, phương tiện qua lại ở những đoạn đường bị ngập 

và những nơi có dòng nước chảy xiết và các khu vực nguy hiểm; 

          - Tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực trọng điểm, các 

khu vực sơ tán đi và đến. 

          - Rà soát, sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống bão cho các công trình 

đang thi công và các công trình trọng điểm. 

           - Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai để thông báo cho Điện lực kịp thời 

cắt điện ở những vùng ngập lụt… 

b, Đối với các Phòng, Ban, ngành 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của đơn vị, tổ chức công 

tác ứng phó với thiên tai theo nội dung trong Quyết định phân công nhiệm vụ và theo 

các phương án đã ban hành. 

 5. Tổ chức sơ tán nhân dân 

 5.1. Khi chưa xảy ra thiên tai: 
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 - Giải thích, vận động các hộ di chuyển nhà đến những vùng an toàn, có thể xen 

ghép tại chỗ hoặc tập trung. 

 5.2. Khi xảy ra thiên tai:  

          - Trên cơ sở mức báo động thiên tai, phát lệnh sơ tán và chỉ huy công tác sơ tán; 

Lực lượng hỗ trợ sơ tán nhân dân là lực lượng vũ trang như quân đội, công an… Rà 

soát lại số người sơ tán, kiểm tra an toàn nơi sơ tán đến.  

- Hình thức sơ tán, người dân tự sơ tán là chính, ưu tiên sơ tán cho người già, 

trẻ em, phụ nữ, người bệnh, sơ tán tạm thời vào những nhà an toàn, kiên cố. Đối với 

các trường hợp tổ chức, cá nhân không chịu sơ tán, cố thủ thì tổ chức cưỡng chế sơ 

tán, cụ thể: 

- Khi mực nước sông lên đến báo động I, phải cập nhật diễn biến thời tiết, nếu 

còn mưa và đặc biệt mưa thượng nguồn phải chủ động sắp xếp vật dụng tài sản. Khi 

sông lên đến báo động II phải tổ chức di chuyển đồ đạc, tài sản lên cao tại những vị trí 

đã chuẩn bị. 

          6. Phƣơng án ổn định các hộ sơ tán 

          - Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm gióp ®ì c¸c hé s¬ t¸n : 

Dùng l¸n tr¹i, chăm sóc, điều trị người bị thương, thăm hỏi, động viên các gia đình có 

người tử nạn, bị nạn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục nhà cửa, 

cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, bưu điện, thủy lợi, hỗ trợ nông dân khôi phục và tổ chức 

sản xuất nông nghiệp… 

          - Vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc men, hỗ trợ kinh 

phí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. 

          - Tổng hợp, báo cáo kịp thời lên cấp có thẩm quyền về tình hình thiệt hại và kết 

quả triển khai công tác khắc phục tại địa phương. 

          III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN 

          1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện 

- Xây dựng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động tìm 

kiếm cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phương án để tham gia ứng phó khắc phục hậu quả 

thiên tai, sẵn sàng ứng phó với tình huống khi xảy ra thiên tai lớn. Hỗ trợ các địa 

phương, đơn vị trong công tác xây dựng, tổ chức lực lượng xung kích ứng phó thiên 

tai để cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả khi xảy ra thiên tai. 

- Kiểm tra các phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công 

tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai; đặc biệt là tại các khu vực bị thiệt 

hại nặng. 
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 2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

          - Phối hợp các xã, thị trấn, các đơn vị kiểm tra bảo đảm giao thông thông suốt 

phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân; điều phối, kiểm soát an toàn giao thông 

ở khu vực xảy ra thiên tai. 

          - Có kế hoạch dự phòng, huy động phương tiện vận tải đường bộ phù hợp với 

địa hình khi xảy ra thiên tai để kịp thời đáp ứng yêu cầu sơ tán dân cư, lực lượng cứu 

nạn, cứu hộ, cứu trợ... theo lệnh của Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&TKCN huyện. 

- Chỉ đạo đảm bảo về dự trữ nhiên liệu, hàng hóa nhu yếu phẩm trong khắc 

phục hậu quả thiên tai. 

         3. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

Tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ và của tỉnh về 

hỗ trợ đối với các gia đình có người chết, bị thương, nhà cửa bị đổ... do thiên tai gây 

ra, đồng thời hướng dẫn UBND các xã, thị trấn giải quyết các chính sách, chế độ trợ 

giúp kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi ngập lụt theo quy định. 

4. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mƣờng Lát, Hội Chữ thập 

đỏ huyện  

Cùng với các cấp, các ngành lập kế hoạch hỗ trợ cho nhân dân, để ổn định đời 

sống sinh hoạt của nhân dân trong vùng bị thiên tai. 

          5. Trung tâm Y tế huyện 

          Chuẩn bị thuốc và dụng cụ y tế, phòng ngừa dịch bệnh, chỉ đạo hệ thống bệnh 

viện, trạm y tế, cấp cứu thương vong, phòng ngừa dịch bệnh bảo đảm vệ sinh an toàn 

thực phẩm, khắc phục hậu quả thiên tai. Xây dựng phương án của ngành để tham gia 

ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với tình huống thiên tai xảy ra. 

6. Trung tâm Văn hóa, thể thao, Thông tin và Du lịch 

Thực hiện chế độ phát tin cảnh báo, thông báo, truyền tin khi xảy ra thiên tai 

theo quy định. 

7. Văn phòng thƣờng trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai huyện 

           - Tổ chức lực lượng trực ban 24h/24h theo quy định và phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn, các đơn vị quản lý hồ, đập để xử lý các tình huống thiên tai theo các 

cấp độ rủi ro và loại hình thiên tai. 

          - Thu thập xử lý thông tin, báo cáo Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS huyện để 

có các chỉ đạo kịp thời về ứng phó thiên tai. Tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND huyện 

và Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh theo quy định. 
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 9. Các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện 

          Thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường Biên giới và báo cáo kịp thời các 

vị trí xảy ra thiên tai về văn phòng Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS huyện. Tổ chức 

tham gia ứng cứu tại địa bàn các xã giáp biên khi có thiên tai xảy ra. 

           11. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS huyện 

          Trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra công tác chuẩn 

bị phòng, chống, ứng phó trước khi thiên tai xảy ra. Chủ động phối hợp với Văn 

phòng Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS  huyện và các Phòng, Ban, ngành liên quan 

thành lập Đoàn kiểm tra công tác PCTT và TKCN tại một số xã trọng điểm bị thiên tai. 

          12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

          - Cập nhật, bổ sung và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án PCTT và TKCN tại 

địa phương mình. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng để huy 

động ứng cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. 

          - Thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp ứng 

phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và Nhà nước. 

          - Có kế hoạch phối hợp với các đơn vị lân cận về nhu yếu phẩm, phương tiện 

cứu hộ, cứu nạn… khi có tình huống thiên tai xảy ra, để kịp thời ứng cứu. 

 Trên đây là phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần phục 

vụ công tác PCTT và TKCN năm 2023 theo phương châm “4 tại chỗ của Ban Chỉ huy 

PCTT, TKCN &PTDS huyện, yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ huy, các đơn vị, 

các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và theo phương án 

trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; 

- Các thành viên BCH PCTT,TKCN&PTDS huyện; 

- Thủ trưởng các ngành có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VP,NN. 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Dũng 



7 

 

Phụ lục 1: Bộ số liệu thống kê về nhân lực huy động tham gia công tác PCTT và TKCN 

(Kèm theo Phương án số      /PA-PCTT,TKCN&PTDS  ngày    /    /2023 của Ban chỉ huy PCTT 

,TKCN&PTDS  huyện Mường Lát) 

 

TT Lực lƣợng 
Số lƣợng 

(Ngƣời) 

1 Xung kích PCTT 480 

2 Y tế 90 

3 Thanh niên tình nguyện 1.200 

4 Doanh nghiệp huy động 50 

5 Hội chữ thập đỏ 30 

6 Dân quân tự vệ 600 

7 Công an xã 40 

8 Hội phụ nữ 200 

9 Hội nông dân 30 

10 Đoàn thể khác 350 

11 Cán bộ công nhân viên chức 390 

12 Các lực lượng khác… 500 

Tổng cộng 3.960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Phụ lục 2 : Bộ số liệu thống kê về phƣơng tiện, trang thiết bị, vật tƣ  

phục vụ công tác PCTT và TKCN. (Kèm theo Phương án số      /PA-PCTT,TKCN&PTDS  ngày    

/    /2023 của Ban chỉ huy PCTT ,TKCN&PTDS  huyện Mường Lát) 

 

TT Đối tƣợng Đơn vị 
Số 

lƣợng 
Nơi để Ghi chú 

I Trang thiết bị       

  

1 - Nhà bạt cứu sinh Cái 4 

Tại các khu 

phố, thôn 

bản thuộc 

thị trấn và 

các xã 

2 - Phao áo cứu sinh Cái 300 

3 - Phao tròn cứu sinh Cái 250 

4 - Máy phát điện Cái 1 

5 - Áo mưa chuyên dùng Bộ - 

6 - Flycam Cái 
 

7 - Loa cầm tay Cái 3 

8 - Dây thừng m 15.560 

9 - Máy Icom Cái 
 

10 - Phao bè Cái 
 

11 - Đèn pin, đèn ắc quy Cái 
 

12 - Cưa xăng Cái 
 

13 - Máy thổi gió Cái 
 

14 -Các trang thiết bị khác… … 2 

II Phƣơng tiện 
  

1 - Xe cứu hộ các loại Chiếc 
 

2 - Xe chữa cháy Chiếc 
 

3 - Tàu, thuyền cứu nạn Chiếc 
 

4 - Ca nô (Xuồng) Chiếc 3 

5 - Mô tô nước Chiếc 
 

6 - Số ô tô có thể huy động Cái 21 

 
+ Xe 45 chỗ Cái 

 

 
+ Xe 25-29 chỗ Cái 4 

 
+ Xe 16 chỗ Cái 4 

 
+ Xe 4-7 chỗ Cái 13 

7 
- Số ô tô tải có thể huy 

động 
Cái 22 

8 
- Số xe máy (ủi, xúc) có 

thể huy động 
Cái 10 

9 - Xe cứu thương Cái 2 

10 - Bộ vượt sông nhẹ Bộ 
 

11 - Các phương tiện khác… … 
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TT Đối tƣợng Đơn vị 
Số 

lƣợng 
Nơi để Ghi chú 

III Vật tƣ 
  

Tại các khu 

phố, thôn 

bản thuộc 

thị trấn và 

các xã 

  

1 - Đá hộc m³ 1.648 

2 - Đá dăm, sỏi m³ 1.385 

3 - Cát m³ 2.240 

4 - Đất m³ 3.288 

5 - Rọ thép Cái 943 

6 - Bao tải Chiếc 11.346 

7 - Bạt m² 3.520 

8 - Cọc tre Cái 2.000 

9 - Các vật tư khác… … 500 
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Phụ lục 3: Bộ số liệu thống kê về nhu yếu phẩm huy động ứng phó với thiên tai 

(Kèm theo Phương án số      /PA-PCTT,TKCN&PTDS  ngày    /    /2023 của Ban chỉ huy PCTT 

,TKCN&PTDS  huyện Mường Lát) 

 

TT Loại nhu yếu phẩm Đơn vị Số lƣợng Nơi để 

- Lƣơng thực, thực phẩm     

Tại các Khu phố, 

Thôn bản thuộc 

Thị trấn và các xã 

+ Lương khô Thùng (gói) 1.000 

+ Mì tôm Thùng 22.000 

+ Gạo Kg 42.150 

+ Thực phẩm Kg 12.904 

+ Đồ hộp Kg 200 

+ Muối i ốt Tấn 5 

+ 
Lương thực, thực phẩm 

khác… 
… 8.545 

- Nƣớc uống đóng chai Chai 4.000 

- Nhiên liệu 
  

+ Dầu Diesel Lít 30.000 

+ Xăng Lít 40.000 

+ Dầu hỏa Lít 15.000 

+ Nhiên liệu khác… … 
 

- Hóa chất khử trùng 
  

+ Phèn chua Tấn 15 

+ Cloramin B Viên 1.900 

+ Vôi bột Tấn 10 

+ EnChoice Lít 
 

+ Prenethrin Lít 
 

+ Hóa chất khác… … 
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Phụ lục 4: Bộ số liệu thống kê về nguồn nhân lực tại cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp. 

((Kèm theo Phương án số      /PA-PCTT,TKCN&PTDS  ngày    /    /2023 của Ban chỉ huy PCTT 

,TKCN&PTDS  huyện Mường Lát) 

 

TT Tổng 

Cao 

đẳng 

trở 

xuống 

Trình 

độ Đại 

học 

Trên 

Đại học 

Kinh 

nghiệm 

dƣới 5 

năm 

Kinh nghiệm 

trên 5 năm 

đến dƣới 10 

năm 

Kinh nghiệm 

trên 10 năm 

I. Đối với Văn phòng thƣờng trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện 

1 5   3 2 4   1 

II. Đối với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện 

1 39 
 

35 4 10 
 

29 

III. Đối với bộ phận thƣờng trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã 

1 40 10 30 
  

10 30 

IV. Đối với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã 

1 240 30 210   100 110 30 

 

 

 

 

 

 

 


		dunghv.muonglat@thanhhoa.gov.vn
	2023-03-16T15:48:29+0700


		2023-03-16T16:02:37+0700


		2023-03-16T16:02:38+0700


		2023-03-16T16:02:38+0700




