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I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI 

1. Tình hình thiên tai 

Năm 2021 trên địa bàn huyện Đình Lập bị ảnh hưởng bởi các đợt thiên tai 

như: rét đậm, rét hại ngày 07-08/01/2021; mưa lớn, giông lốc ngày 26/4/2021 ngày 

05/5/2021 ngày 13/5/2021 và đợt dông lốc, mưa lớn ngày 05/6/2021; trong tháng 

10 bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 7 và số 8 gây mưa và gió giật mạnh gây thiệt hại về 

lúa và hệ thống đường giao thông gây ra một số thiệt hại về tài sản của nhà nước và 

nhân dân. 

Tổng lượng mưa trong năm 2021 tại huyện Đình Lập là 1.266,5mm, bằng 

95,6% so với cùng kỳ năm 2020 (1.325,1mm). Lượng mưa chủ yếu tập trung 

nhiều từ tháng 5 cho đến tháng 10 và khô hạn ở những tháng đầu và cuối năm. 

Ngoài ra, trong năm 2021 trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ cháy rừng tại 

xã Bắc Xa Trong đó: Cháy rừng Thông (cấp tuổi I, II): 5,21ha, mức độ thiệt hại 

100% tại khoảnh 6, 9, tiểu khu 642b thuộc thôn Bản Quầy, xã Bắc Xa, huyện 

Đình Lập. Cháy trảng cỏ: 384,79 ha tại xã Bính Xá, Kiên Mộc. 

2. Tình hình thiệt hại do thiên tai 

- Về nhà ở: 03 ngôi nhà bị dạn nứt tường nhà, nền nhà sụt lún; 01 ngôi 

nhà bị tốc mái. 

- Về Giao thông: Trên tuyến quốc lộ và các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ, 

đường xã đã xảy ra sạt lở ta luy với khối lượng: Tuyến quốc lộ: 3 điểm, trên 50 

m3; Tuyến tỉnh lộ, huyện lộ: 32 điểm, trên 17.698 m3; Tuyến đường xã: 6 điểm, 

trên 2.016 m3. 

- Về gia súc: 03 con bò bị sét đánh chết. 

- Lúa, hoa màu: 67,59 ha, trong đó: Lúa bị đổ thiệt hại trên 50%: 67,3ha; 

Ngô bị đổ thiệt hại trên 50%: 0,29ha. 

Ước tổng thiệt hại khoảng 3.674,5 triệu đồng. 
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II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI TRONG 2021 

1. Công tác chỉ đạo của huyện 

- Hằng năm đều rà soát, bổ sung, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho 

thành viên trong Ban chỉ huy; Trên cơ sở Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 UBND huyện đã Kiện toàn kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tại 

Quyết định số 4891/QĐ-UBND ngày 30/12/2021; Ban hành Quyết định số 

1319/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 về việc giao chỉ tiêu thu, nộp quỹ phòng, 

chống thiên tai năm 2020; Ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 

21/6/2021 về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện 

Đình Lập năm 2021; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 03/3/2021 Triển khai các 

giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và 

dân sinh mùa khô năm 2020 - 2021; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 

22/4/2021 Ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026; Phương án số 946/PA-UBND ngày 21/6/2021 Ứng phó thiên tai theo cấp 

độ rủi ro thiên tai. 

 - Chỉ đạo các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn kiện 

toàn, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của đơn vị; 

xây dựng và triển khai kế hoạch nhiệm vụ đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện 

cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; rà soát 

phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro; cử lực lượng tham gia tập 

huấn lái xuồng tìm kiếm cứu nạn… 

- Trước và trong khi thiên tai xảy ra, UBND huyện đã có các công văn chỉ 

đạo kịp thời công tác đối phó, khắc phục hậu quả thiên tai và các văn bản khác 

chỉ đạo các vấn đề có liên quan.  

- Sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành 

khẩn trương chủ động khắc phục hậu quả; kiểm tra, đánh giá thiệt hại và đề xuất 

các chính sách nhằm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống cho nhân dân. 

2. Tình hình triển khai thực hiện công tác PCTT và TKCN 

a) Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn huyện nhằm đối phó 

kịp thời với thiên tai xảy ra; nắm tình hình triển khai công tác PCTT và TKCN 

tại các xã, thị trấn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. 

- Tiến hành tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2020 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2021 đến các cấp, các ngành và các địa phương trong huyện. 

- Xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN năm 2021 của huyện, đồng thời chỉ 

đạo các ngành, các cấp trong huyện xây dựng kế hoạch, phương án PCTT và 

TKCN tại các địa phương, các cơ sở phù hợp với điều kiện cụ thể của từng 

ngành, từng địa phương nhằm thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT và TKCN.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-66-2021-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-thien-tai-480504.aspx
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- Tiến hành kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trong huyện thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, đặc biệt là kiểm tra các hồ chứa nước lớn, các 

vùng trọng điểm thường xảy ra sạt lở, lũ quét, vùng trũng, ven sông, suối để chủ 

động đối phó, có biện pháp xử lý, kịp thời di dời người và tài sản đến nơi an 

toàn. 

- Giao cho một số cơ quan, ban, ngành có liên quan chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết khác như dự phòng các loại vật tư, phương tiện, thuốc men, các mặt 

hàng thiết yếu cung ứng cho các vùng sâu, vùng xa trong mùa mưa bão, đáp ứng 

yêu cầu sinh hoạt và đời sống của nhân dân; chủ động xử lý vệ sinh môi trường, 

đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh tại các vùng bị lũ lụt. 

- Khi có thông tin dự báo về thiên tai, Ban chỉ huy PCTT và TKCN đã có 

văn bản chỉ đạo kịp thời, tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng đến người dân về diễn biến tình hình thiên tai. Và cử thành 

viên Ban Chỉ huy xuống các địa bàn trực tiếp chỉ đạo công tác đối phó với thiên 

tai có thể xảy ra. Sau khi thiên tai xảy ra, đã chỉ đạo khẩn trương chủ động khắc 

phục hậu quả và hỗ trợ kịp thời nhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống của 

nhân dân. 

- Trong khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện thường 

xuyên điện và yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN cơ sở kiểm tra, chủ động di 

dời dân cư đang sinh sống ở các vùng trũng, ven sông, suối có nguy cơ cao xảy 

ra lũ quét, sạt lở đất và kịp thời thông báo cho nhân dân để chủ động phòng 

tránh; tổ chức các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá tình hình triển khai nhiệm 

vụ phòng chống thiên tai và việc đối phó với các tình huống thiên tai xảy ra trên 

địa bàn huyện. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện cũng đã đi 

kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2021 tại các 

địa bàn được phân công. 

- Phối hợp với Trạm Khí tượng huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công 

an huyện và Trung tâm Viễn thông huyện tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có mưa 

lũ, bão và thiên tai xảy ra; theo dõi diễn biến thời tiết, nắm bắt kịp thời tình hình 

mưa, lũ, bão và thiên tai; nhận và xử lý thông tin từ Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN tỉnh, UBND huyện và các phương tiện thông tin đại chúng để phân tích, 

dự báo từ đó đề ra các chỉ lệnh kịp thời nhằm chủ động đối phó, di dời người và 

tài sản kịp thời đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

b) Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn 

 Ban chỉ huy PCTT và TKCN của các ban ngành và các xã, thị trấn đã tiến 

hành tổng kết công tác PCTT năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác 2021; 

Kiện toàn BCH PCTT và TKCN cấp mình và xây dựng phương án PCTT và 

TKCN năm 2021. Khi mưa, bão xảy ra, các xã, thị trấn, các ban ngành của 

huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu dân cư sinh sống, khu vực sông, 

suối có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, có phương án đảm bảo an toàn cho 

người và tài sản; kiểm tra, rà soát và đảm bảo an toàn các hồ chứa nước và các 

công trình xây dựng cơ sở hạ tầng; cử cán bộ và phương tiện trực 24/24 giờ để 

chỉ đạo, giải quyết kịp thời những tình huống phát sinh, chủ động và bằng nhiều 
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hình thức để thông báo, vận động, yêu cầu di dời dân ở những nơi nguy hiểm 

đến nơi an toàn. 

c) Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các phòng, ban, ngành chức năng của huyện 

Theo chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, ngành chức năng của huyện đã 

chủ động, tích cực triển khai công tác phòng, chống thiên tai nghiêm túc, hiệu 

quả; trực tiếp kiểm tra địa bàn phụ trách, chỉ đạo xử lý tại các địa bàn trọng 

điểm, tại cơ sở, kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra,... 

3. Kết quả triển khai thu, nộp quỹ PCTT năm 2021 

- Thực hiện Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 về việc giao 

chỉ tiêu thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020. UBND các xã, thị trấn, 

các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Năm 2021 đã thực hiện thu được: 

228.613.000 đồng đạt 103,92% kế hoạch tỉnh giao. 

- Nhìn chung công tác thu, nộp quỹ được các cấp, các ngành quan tâm, 

chỉ đạo thực hiện đã góp phần tích cực bổ sung thêm nguồn lực cho công tác hỗ 

trợ về thiên tai.  

III. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU THIÊN TAI 

1. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện 

- Đã chỉ đạo, đôn đốc, UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TCKN các xã, thị 

trấn, các đơn vị liên quan tổ chức khắc phục hậu quả sau thiên tai. 

- Đi kiểm tra các tuyến đường, công trình bị hư hại, tổng hợp thiệt hại, đề 

xuất với tỉnh và huyện kinh phí khắc phục, hỗ trợ. 

2. Các phòng, ban, ngành chức năng 

- Theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan, chính 

quyền địa phương xử lý khắc phục hậu quả sau thiên tai.  

- Ngay khi nhận được tin có thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ban chỉ huy PCTT 

và TKCN huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND các xã bị 

thiệt hại cùng với nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả và thực hiện các thủ 

tục để hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng (tốc mái nhà). 

- Đối với các nhà bị thiệt hại đã huy động các lực lượng hỗ trợ khắc phục, 

đồng thời hỗ trợ cho 01 hộ gia đình bị tốc mái nhà tại thôn Bản Xum, xã Cường 

Lợi với kinh phí 4,0 triệu đồng 

 - Các thiệt hại về giao thông: Ngay khi có thiên tai đã chỉ đạo các đơn vị 

huy động máy móc thiết bị thi công thực hiện ngay các công việc đảm bảo giao 

thông bước 1, gồm: Hót dọn sạch sẽ đất đá sạt lở từ mái ta luy dương, từ sườn 

dốc xuống nền đường; cắm cọc tiêu để cảnh báo, phân luồng giao thông tại các 

vị trí sạt lở ta luy âm, rào chắn cảnh báo khu vực có công trình bị hư hỏng.  

3. Các xã, thị trấn 
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- Chỉ đạo, đôn đốc huy động lực lượng tại chỗ để giúp đỡ gia đình có nhà 

bị tốc mái có chỗ ở tạm thời. Chỉ đạo việc khắc phục và hỗ trợ cho các gia đình 

bị thiệt hại nặng… 

- Các thiệt hại về lúa và hoa màu bị ngập, đổ đã được các hộ thực hiện 

khơi thông đồng ruộng và chăm sóc ngay sau khi nước rút. 

- Nhìn chung, công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai đã được các cấp, 

các ngành quan tâm thực hiện và đã có tác dụng thiết thực trong việc ổn định đời 

sống nhân dân trong vùng bị thiên tai. 

IV. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, 

UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và sự phối hợp giữa Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN huyện với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn 

trong việc đối phó với thiên tai nhất là trong khi thiên tai xảy ra. 

- UBND huyện đã bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT 

và TKCN huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ 

PCTT và TKCN. 

- 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... 

- Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện thường xuyên nhận 

được các dự báo sớm từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, kịp thời 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. 

- 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. 

 2. Khó khăn  

 - Công tác thông tin, tuyên truyền, 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 do mạng lưới 

đo mưa, quan trắc thủy văn còn thưa thớt, thiếu trang thiết bị hiện đại. Trang thiết bị 

cứu hộ, cứu nạn còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu tình hình thiên tai như hiện 

nay. 

 - Một số hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp chưa được đầu tư sửa chữa, 

nâng cấp do thiếu nguồn kinh phí nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong 

mùa mưa lũ. 
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 - Công tác tuần tra, canh gác tại các vị trí, khu vực nguy cơ cao ở một số 

địa phương còn chủ quan khi mực nước sông, suối ở mức cao. 

 - Nhận thức của Nhân 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 không đáng có. 

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cấp xã chủ yếu là lực 

lượng dân quân, đoàn viên thanh niên tại địa phương, chưa có kiến thức, kinh 

nghiệm về phòng, chống thiên tai, nên khi thực hiện nhiệm vụ trong phòng 

chống thiên tai còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Mặt khác, việc huy động lực 

lương khi có thiên tai thường không đảm bảo về số lượng, do một số thành viên 

đi lao động ở xa ngoài địa phương. 

 3. Bài học kinh nghiệm 

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị trước khi có thiên tai như phân công rõ 

trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ huy, thường xuyên rà soát 

và điều chỉnh bổ sung kế hoạch PCTT hằng năm kịp thời, phù hợp. 

- Chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi, dự báo sát khả năng và mức độ 

ảnh hưởng của mưa lũ, kịp thời ban hành các chỉ lệnh, công điện hỏa tốc và 

phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo các cấp, các ngành kiểm tra, rà 

soát các phương án phòng tránh, chỉ đạo nhân dân phòng tránh sẽ mang lại hiệu 

quả, giảm thiệt hại. 

 - Nâng cao ý thức của người dân để chủ động phòng ngừa, ứng phó thông 

qua công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và trực 

tiếp dùng xe lưu động, dùng loa tay thông tin cảnh báo đến các khu dân cư có 

nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét,…là giải pháp căn cơ hạn chế, giảm 

thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. 

 - Chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, lựa chọn đúng địa bàn, bố trí lực lượng 

hợp lý, chuẩn bị chu đáo các phương án, phương tiện, nhân lực sẵn sàng tham 

gia ứng phó sự cố trong mưa bão sẽ mang lại hiệu quả. 

 - Làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các xã, thị trấn, các 

đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, chủ động phối hợp triển khai kịp thời các 

phương án phòng tránh, ứng cứu cũng như di dời Nhân dân ra khỏi những vùng 

có nguy cơ đã được cảnh báo. 

 - Thực hiện nghiêm túc và chủ động vận động giúp đỡ Nhân dân di dời, 

sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, thậm chí, dùng biện pháp cưỡng chế đối với 

một số hộ cố tình không di dời... 

 - Thực hiện tốt công tác trực chỉ huy: Tổ chức trực 24/24 giờ, chỉ đạo tổ 

chức thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra, hạn 

chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 
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Phần thứ hai 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2022 

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHÍNH 

Nhận định trong năm 2022 thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường, khó 

lường. Do đó nhiệm vụ PCTT và TKCN huyện cần tiếp tục thực hiện tốt phương 

châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và 

có hiệu quả” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, 

trong đó, lấy phòng tránh là chủ yếu, trọng tâm một số nhiệm vụ chính 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; 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. Tiếp tục rà soát, xây dựng, cập nhật, bổ sung, phê duyệt kế hoạch 

PCTT theo hướng dẫn ban hành tại Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 

07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, phương án ứng phó với các cấp độ rủi 

ro thiên tai. 

3. Từng bước đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, 

công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy các cấp. 

4. Xây dựng Văn phòng thường trực trực tuyến, kết nối giao ban trực 

tuyến với Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy các sở, ngành, tỉnh. 

5. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động lực lượng xung kích xung kích PCTT 

tại cơ sở để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu. 

6. Triển khai và tổ chức đánh giá, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 42/CT-

TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị quyết số 

76/NQ-CP về công tác phòng chống thiên tai. 

7. Tiếp tục hoàn thiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch 

thu, chi có hiệu quả Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Nghị định số 

78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ. 

8. Tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng 

phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến (nhất là mưa lũ, lũ 

quét, sạt lở đất, mưa đá, rét hại...) bằng nhiều hình thức, bảo đảm thông tin về 

thiên tai đến được người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng. 

9. Tiếp tục quan tâm công tác khắc phục hậu quả thiên tai đúng mục đích, 

đối tượng và hiệu quả nguồn kinh phí. 

10. Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống 

thiên tai cấp tỉnh; phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây 

dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025. 
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 11. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 123/KH-UBND của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công 

tác phòng, chống thiên tai; Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 03/7/2020 của Tỉnh 

ủy Lạng Sơn về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kế 

hoạch số 150/KH -UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Triển 

khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ và Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 03/7/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về công 

tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các phòng, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai 

công tác phòng chống thiên tai; Thực hiện thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai 

của đơn vị theo quy định; Đối với các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 

huyện chủ động triển khai kế hoạch công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2022 trên địa bàn với lĩnh vực được phân công. 

2. Đối với các xã, thị trấn 

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng chống thiên 

tai theo Luật Phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; tổng kết rút 

kinh nghiệm về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, 

triển khai nhiệm vụ năm 2022; chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc 

phục khẩn trương và có hiệu quả. 

- Triển khai thực hiện thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn 

theo kế hoạch giao; tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền 

địa phương trong công tác cứu trợ, hỗ trợ; thực hiện lồng ghép các nguồn lực để 

tập trung hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung các vị trí có nguy cơ cao về thiên tai, cập nhật 

trên bản đồ rủi ro thiên tai ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Thực hiện chế độ báo 

cáo theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                 
- Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;                                                                    
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCH PCTT và TKCN huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

   

 

  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thanh Đạm 
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