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THÔNG BÁO 

 Kết luận của đồng chí Mai Ne, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 
 tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

 năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác PCTT&TKCN năm 2022 
 

  
Chiều ngày 22/7/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.  

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Mai Ne – Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
huyện – Phó Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

huyện. 
Tham dự Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Mười, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các 

đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó trưởng các Ban của HĐND huyện; 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện (3 khối); Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện; Thành viên Ban Chỉ huy và Tổ Giúp 
việc Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; Chủ tịch hoặc 

Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Dũng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn báo cáo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2021, triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 
2022; tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Bí thư 

Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; nghe ý kiến phát biểu của các đồng 
chí dự Hội nghị; đồng chí Mai Ne, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó 

Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện kết luận và 
chỉ đạo, như sau: 

Năm 2021, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được UBND 
huyện tập trung chỉ đạo kịp thời. Các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn 

đã chủ động xây dựng phương án, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ huy, Tổ, Đội xung 
kích, phân công trực 24/24 giờ, đảm bảo sẵn sàng triển khai phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn, kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra, hạn chế đến mức 
thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Thực hiện tốt 

phương châm “4 tại chỗ”. Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ có mặt còn hạn chế, 
như: Một số ít người dân còn chủ quan trong công tác phòng, chống; lực lượng cứu 

hộ, cứu nạn và trang thiết bị để phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn chưa đủ sức 
để ứng phó với sự cố thiên tai; địa hình phức tạp rất khó khăn cho việc triển khai 

thực hiện, nhất là khi xảy ra bão, lũ lụt lớn;…  

Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai kịp thời, hiệu quả, giảm 

thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã 
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hội của huyện năm 2022, ngoài các giải pháp đã đề ra tại Báo cáo số 453/BC-

UBND ngày 12/7/2022 của UBND huyện. UBND huyện, Ban Chỉ huy phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện, 

UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn 
triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 đảm bảo sát với tình hình thực tế của 

cơ quan, đơn vị, địa phương mình nhằm phòng, chống, xử lý kịp thời, hạn chế đến 
mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

2. Xây dựng kế hoạch, phương án thật chi tiết, cụ thể trong công tác phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa 

phương. Các xã, thị trấn phải có phương án cụ thể ứng phó với thiên tai trong điều 
kiện dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm,...; dự trữ lúa giống, hoa màu trong từng 

hộ gia đình để chủ động sản xuất, đảm bảo phát triển ổn định cho cây trồng, vật 
nuôi; đảm bảo an toàn cho công trình; kiểm tra chặt chẽ trang thiết bị, phương tiện 

thông tin liên lạc, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa những cây 
cao, to trước mùa mưa bão, hạn chế đổ ngã; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận 

thức của Nhân dân đối với công tác phòng, chống thiên tai. 

3. Khẩn trương củng cố, kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 
Nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, chỉ huy của Ban chỉ huy, của từng thành 

viên, đảm bảo tính thống nhất. Đồng thời, phải kịp thời củng cố, kiện toàn các Tổ, 
Đội xung kích sẵn sàng chủ động thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp theo phương án 

phòng, chống thiên tai đã đề ra. 

4. Các địa phương rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm vào 

mùa mưa, lũ, bão trên địa bàn để xây dựng phương án và chủ động di dời dân ra 
khỏi khu vực nguy hiểm; sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết. Kiểm tra lực 

lượng, phương tiện, vật tư để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; chủ động dự 
trữ lương thực, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm tại các vùng thường xuyên bị chia 

cắt khi có mưa lũ. 

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình như: Hồ chứa 

nước, đập, bờ kè, cống, kênh mương, cầu, đường, trường học, các cơ sở khám chữa 

bệnh, kho tàng, nhà máy, hệ thống lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc và các thiết 
bị vận hành khác… để sớm xử lý, gia cố đảm bảo an toàn cho công trình trước mùa 
mưa bão. Xây dựng các phương án vận hành, bảo vệ công trình đảm bảo an toàn, bố 

trí phương tiện vật tư dự phòng, chú ý những công trình đang thi công phải đẩy 
nhanh tiến độ để hoàn thành trước mùa mưa bão, đảm bảo an toàn công trình hoặc 

đạt điểm dừng kỹ thuật để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

6. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân 

dân nâng cao ý thức chủ động, tự giác ứng phó, phòng, tránh mưa, lũ, tuyệt đối 

không được chủ quan, lơ là; chấp hành tốt các phương án, biện pháp phòng tránh 
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mưa, lũ của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả mưa, lũ 

đảm bảo cuộc sống nhân dân. 

7. Thực hiện nghiêm túc công tác trực ban 24/24 giờ, báo cáo và cung cấp 

thông tin trước, trong, sau bão, lũ và các tình huống khẩn cấp, đảm bảo thông tin 
liên lạc thông suốt. 

8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện chỉ đạo lực lượng tham gia hỗ 

trợ các địa phương trong công tác cứu nạn, cứu hộ, di dời, sơ tán người dân ở các 
khu vực bị mưa lũ. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn các khu vực bị mưa lũ, nhất là 
các khu vực sơ tán dân đi, đến. 

Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức diễn tập cấp huyện về phòng, chống 

thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. 

UBND huyện thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                                  
- BCH PCTT và TKCN tỉnh;                                          
- Thường trực Huyện ủy (thay báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;                                                                                
- Các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy;                                               
- Các cơ quan, đơn vị huyện (3 khối);        
- Các cơ quan, đơn vị Tỉnh,              
TW đóng trên địa bàn huyện;                                       
- Thành viên BCH PCTT và TKCN huyện;                                                                                                
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT.  

 

  TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 

  Nguyễn Minh Yên 
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