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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện -  

Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện tại Hội nghị tổng kết  

công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 

 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 

  
 

Ngày 14/5/2019, đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện - 

Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã chủ trì Hội nghị tổng kết công 

tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Văn Thái - 

Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Phó trưởng Ban và các Ủy viên Ban 

Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.  

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn thông 

qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2018, phương hướng, niệm vụ năm 2019; Kế hoạch, phòng, chống 

thiên tai và TKCN trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2019; Dự thảo Quyết định 

Phân công và giao nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn huyện Đình Lập và các ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị, 

đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN huyện kết luận như sau: 

 I. Đánh giá chung 

Năm 2018, tình hình thiên tai trên địa bàn huyện nhìn chung không có 

nhiều diễn biến phức tạp ngoại trừ ảnh hưởng bởi hoàn lưu của 03 cơn bão (bão 

số 03, 04, 06) và rãnh áp thấp đã gây ra mưa vừa, mưa to trên địa bàn, ngoài ra 

còn ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh và khô hạn trong 6 tháng đầu năm. 

Do ảnh hưởng của thiên tai trong năm 2018 trên địa bàn toàn huyện đã có có 06 

nhà ở bị sập đổ (xã Đình Lập 01 nhà, xã Kiên Mộc 04 nhà, xã Bắc Xa 01 nhà); 

ngoài ra còn thiệt hại về các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học 

và một số diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng. Ước tổng thiệt hại do thiên tai 

gây ra khoảng 3.304,2 triệu đồng. 

Ngoài ra năm 2018: Bệnh tụ huyết trùng trên đàn gia súc tại xã Kiên Mộc 

làm chết 112 con, (trâu 71 con, bò 41 con); Trên địa bàn huyện đã xảy ra 04 vụ 

cháy rừng, làm thiệt hại 16,05 ha rừng trồng Thông cấp tuổi I, II, III. 

Công tác phòng, chống thiên tai và giảm nhẹ thiên tai góp phần vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh… đã được các cấp, các ngành 

quan tâm thực hiện; chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc từ việc kiện toàn 

Ban Chỉ huy, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, phương án... Bên cạnh 
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đó, công tác tuyên truyền thông tin cảnh báo về thiên tai đến người dân để chủ 

động phòng tránh nhằm giảm thiệt hại do thiên tai đến mức thấp nhất đã được 

quan tâm thực hiện; khi có thiên tai xảy ra công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ 

cho vùng bị thiệt hại sau thiên tai đã được các cấp, các ngành chú trọng, quan 

tâm và có tác dụng thiết thực trong việc ổn định đời sống nhân dân trong vùng bị 

thiên tai; Công tác thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 cũng được các 

đơn vị triển khai tích cực, kết quả đạt 93,62% kế hoạch huyện giao (đạt 

117,64% kế hoạch tỉnh giao). 

 Tuy nhiên, công tác PCTT và TKCN trên địa bàn huyện vẫn còn một số 

khó khăn, hạn chế như: Nguồn lực hỗ trợ cho công tác khắc phục hậu quả, tái 

thiết sau thiên tai còn hạn hẹp so với yêu cầu; Trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn còn 

thiếu, một số nơi còn chưa phù hợp, cần được tăng cường bổ sung; Nhận thức 

của một số người dân về các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với thiên tai còn 

hạn chế nên chưa chủ động trong tự phòng, tránh và tư tưởng chủ quan, mất 

cảnh giác còn tồn tại trong người dân ở một số nơi nên vẫn xảy ra thiệt hại về tài 

sản; Công tác cảnh báo, dự báo còn hạn chế, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, 

vùng bị chia cắt bởi mưa lũ, việc thông tin diễn biến về mưa lũ đến người dân ở 

một số nơi chưa kịp thời; Trang thiết bị phục vụ công tác dự báo, cảnh báo còn 

thiếu, mạng lưới đo mưa, quan trắc thủy văn còn thưa thớt, thiếu trang thiết bị hiện 

đại; Việc lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kinh tế, xã hội chưa được quan tâm đúng mức và chưa có quy định đủ mạnh để 

giám sát, kiểm tra trong quá trình thực hiện; Việc thực hiện thu, nộp quỹ PCTT 

ở một số đơn vị thực hiện còn chậm, nhất là với khối doanh nghiệp nên kết quả 

thu chưa đạt theo chỉ tiêu đề ra. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới 

Để triển khai tốt nhiệm vụ công tác PCTT và TKCN năm 2019, yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn luôn đề cao tinh thần chủ 

động, không chủ quan với diễn biến thời tiết năm 2019, theo chức năng, nhiệm vụ 

triển khai ngay một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia về Tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh, Ban 

Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng, 

chống thiên tai và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, 

chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, đặc biệt là lồng ghép việc giảm nhẹ 

thiên tai với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, bảo đảm 

phát triển bền vững.  

2. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành theo Luật 

Phòng, chống thiên tai. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN. Xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN năm 2019 phù hợp 

với điều kiện từng ngành, từng địa phương bảo đảm tình huống bất lợi, hạn chế 

đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. 
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3. Tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai hướng dẫn Luật Phòng, 

chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành để thực thi có kết quả công 

tác phòng, chống thiên tai năm 2019 và những năm tiếp theo.  

4. Tăng cường các biện pháp thực hiện công tác Phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ; công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên 

địa bàn. 

5. Chỉ đạo công tác kiểm tra an toàn các hồ chứa, các công trình thuỷ lợi, 

đặc biệt là các hồ chứa nước lớn. Tổ chức trực ban, tổng hợp báo cáo theo quy 

định, theo dõi và dự báo các hiện tượng sạt lở đất, lũ quét và các thiên tai nguy 

hiểm khác để cảnh báo cho nhân dân có biện pháp phòng tránh và sơ tán kịp 

thời. 

6. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành thực hiện tốt phương 

châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị cơ sở vật chất theo phương án đã phân công, chú 

trọng cho các vùng trọng yếu, có nguy cơ sạt lở đất, đá, vùng thường xuyên bị 

chia cắt… Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện phối hợp với Trạm 

Khí tượng và các đơn vị liên quan theo dõi, thu thập, xử lý thông tin, báo cáo 

cấp trên để ra các chỉ lệnh kịp thời về PCTT và giảm nhẹ thiên tai. Mua sắm bổ 

sung phương tiện, trang thiết bị PCTT và TKCN năm 2019. 

7. Hướng dẫn các đơn vị trong việc lập kế hoạch thu Quỹ phòng, chống 

thiên tai, lập kế hoạch chung cho huyện. Tăng cường tuyên truyền, vận động 

nhân dân, doanh nghiệp về thu Quỹ phòng chống thiên tai. 

8. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác cứu trợ thiên tai và khắc 

phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống cho nhân dân, tái thiết và khôi phục sản 

xuất, môi trường sau thiên tai. 

9. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và kịp thời 

có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cố tình không chấp hành hoặc 

không thực hiện sự chỉ đạo trong công tác PCTT và TKCN. 

III. Đối với các kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị 

1. Về quản lý công trình hồ Pắc Làng: Giao Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi 

Đình Lập, Công ty cổ phần chè Thái Bình Lạng Sơn, UBND Thị trấn Nông 

Trường Thái Bình rà soát báo cáo và tham mưu cho UBND huyện báo cáo đề 

nghị UBND tỉnh xem xét giao công trình cho Công ty TNHH MTV khai thác 

công trình thủy lợi Lạng Sơn. 

2. Đề nghị bổ sung trang thiết bị phòng, chống thiên tai, tài liệu phục vụ 

tuyên truyên về phòng, chống thiên tai: Giao Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất theo quy định. 

3. Tăng cường công tác quản lý san lấp mặt bằng trên địa bàn: Giao 

Phòng Tài nguyên và môi trường phối hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng, UBND 

các xã, thị trấn rà soát, tham mưu thực hiện. 

4. Về đảm bảo giao thông, sửa chữa thành cầu trên đường vào xã Lâm Ca, 
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đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí ngầm tràn; sửa chữa 02 điểm trường bị 

hư hỏng do thiên tai tại xa Lâm Ca: Giao Phòng Kinh tế và hạ tầng phối hợp với 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND các xã, 

thị trấn rà soát, tham mưu thực hiện. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện;   

- CT, các PCT UBND huyện; (eOffice); 

-  Thành viên BCH PCTT và TKCN huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;   

- Lưu: VT.     

  

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Ninh Thu Giang 
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