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THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hợp Cường - Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN
năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022
Ngày 19/5/2022, tại Phòng họp tầng 1 Trụ sở HĐND và UBND huyện,
đồng chí Nguyễn Hợp Cường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN huyện đã chủ trì cuộc họp tổng kết công tác phòng chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai
năm 2022. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng
chí thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện và tại các điểm cầu các xã
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 14 xã dự họp.
Sau khi nghe Phòng Nông nghiệp và PTNT cơ quan Thường trực BCH báo
cáo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyên; tổng hợp các
ý kiến, phát biểu và thảo luận của các đồng chí dự họp, đồng chí Nguyễn Hợp
Cường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã
thống nhất những nội dung cần tập trung thực hiện, cụ thể như sau:
I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022

1. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã, các ngành
để thống nhất chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy
PCTT và TKCN, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kịp thời giữa Ban Chỉ huy
PCTT và TKCN các cấp, các ngành.
2. Các cơ quan, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp chủ sở hữu, quản lý
các công trình trọng điểm, UBND các xã căn cứ vào Phương án phòng, chống
ứng phó thiên tai năm 2022 trên địa bàn huyện (Phương án số 18/PA-BCH ngày
25/4/2022 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện) cập nhật, bổ sung hoàn thiện
phương án chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai của đơn vị mình theo
phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo luôn chủ động về lực lượng, phương tiện, nhu
yếu phẩm, thuốc và trang thiết bị vật tư y tế, kinh phí…
3. Đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án, công
trình giao thông, thủy lợi trọng điểm, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn
huyện. Đặc biệt là dự án bố trí, ổn định dân cư trong vùng có nguy cơ sạt, trượt,
đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2022.
4. Tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng phó với
thiên tai ở các khu vực xung yếu, đông dân cư. Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho
lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện.
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5. Xây dựng kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 theo quy
định của Chính phủ. Triển khai tốt công tác quản lý, thu, chi, sử dụng, quyết toán
Quỹ phòng, chống thiên tai.
6. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo về tình hình thời tiết, thông báo
kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng, tránh. Tổ
chức trực ban nghiêm túc, theo dõi, tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu
kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tai
nạn xảy ra trên địa bàn huyện.
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, Thành viên Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN huyện, Chủ tịch UBND các xã căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn
và trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong Kế hoạch
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn huyện (Kế
hoạch số 99/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện). Ngoài ra cần triển
khai ngay một số nhiệm vụ sau:
1. Phòng Nông nghiệp và PTNT
Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, Tổ chức trực ban 24/24 (khi có thiên tai
xảy ra). Tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại thiên tai (nếu có) theo quy định.
Tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, UBND huyện chỉ đạo công tác
phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai kịp thời, hiệu quả.
Tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp
huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Thời gian hoàn thành
trước ngày 24/5/2022.
2. Các Thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN: Chủ động kiểm tra, chỉ
đạo triển khai phương án phòng tránh, ứng phó các tình huống thiên tai xảy ra
thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách đảm bảo an toàn về người, tài
sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất.
3. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện
Tăng cường thông tin tình hình thời tiết, cảnh báo thiên tai, mưa lũ đến
các cấp chính quyền, cộng đồng và người dân; tăng cường thời lượng phát các
bản tin về các nội dung như: Phổ biến, hướng dẫn nhân dân cách nhận biết dấu
hiệu xuất hiện các loại hình thiên tai, kỹ năng ứng phó với từng loại hình. Đặc
biệt đối với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại về
người và tài sản do mưa lũ gây ra.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Chủ động, phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, các cơ quan
đơn vị liên quan kiểm tra các tuyến đường xung yếu, cắm biển cảnh báo tại
những khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở, ngập lụt để đảm bảo an toàn cho
người dân và phương tiện khi lưu thông.
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Xây dựng phương án phòng chống ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
đối với các công trình giao thông xung yếu do UBND huyện quản lý; hợp đồng
với các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn chuẩn bị các loại phương tiện, máy
móc, thiết bị để sử dụng trong công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố về giao
thông, đảm bảo công tác ứng phó, khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra.
5. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La
- chi nhánh Vân Hồ
Chỉ đạo đội thủy nông cơ sở kiểm tra toàn bộ hệ thống kênh mương, khơi
thông dòng chảy đảm bảo nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất và đảm bảo yêu
cầu thoát nước kịp thời khi có mưa lũ xảy ra.
Chủ động phương án phòng chống ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện do đơn vị quản lý.
6. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng
Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai
trên địa bàn các xã Quang Minh, Liên Hòa để sớm di chuyển dân xuống nơi ở
mới, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2022.
7. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tổ chức thu Quỹ phòng chống thiên tai
năm 2022, nợ đọng quỹ năm 2021 (Danh sách các cơ quan, đơn vị đã nộp và
chưa nộp quỹ PCTT năm 2021 tính đến thời điểm 28/3/2022 được gửi kèm theo).
Hướng dẫn UBND các xã công tác quản lý, sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai
để phục vụ các nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo quy định, thời gian hoàn
thành trước ngày 25/5/2022.
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Kiểm tra toàn bộ các trụ sở trường học,
điểm trường trước mùa mưa lũ để đảm bảo an toàn trong hoạt động dạy và học.
Triển khai nạo vét các rãnh thoát nước quanh khu vực trường học đảm bảo khả
năng tiêu thoát nước kịp thời khi có mưa lớn xảy ra. Đôn đốc các đơn vị, trường
học chưa thu nộp quỹ, khẩn trương thu nộp theo quy định.
9. Lãnh đạo các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện
Chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
của đơn vị, phương án đảm bảo an toàn các công trình trong trường hợp xảy ra
sự cố thiên tai, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho nhân dân.
Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cấp huyện, xã. Sẵn sàng
phối hợp trong việc huy động lực lượng và phương tiện ứng cứu, khắc phục các
sự cố do thiên tai gây ra.
10. Uỷ ban nhân dân các xã
Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã, phân công nhiệm vụ cụ thể
cho từng thành viên, tổ bản. Kiện toàn Đội xung kích cấp xã theo quy định tại
Quyết định số 08/TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT.
Chủ động xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2022, cập nhật
Phương án phòng chống, ứng phó thiên tai năm 2022, phương án sơ tán dân đối
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với những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét (đặc biệt là các xã: Liên
Hòa, Song Khủa, Quang Minh, Mường Tè, Tân Xuân và Chiềng Yên).
Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, các bản tin cảnh báo trên các
phương tiện thông tin đại chúng, chủ động trực ban phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn trong thời gian xảy ra thiên tai. Cập nhật, báo cáo tình hình thiên
tai về cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (phòng Nông
nghiệp và PTNT) để kịp thời chỉ đạo, điều hành.
Tổ chức kiểm tra, rà soát nơi ở an toàn của người dân nhất là những khu
vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Chủ động các phương án để ứng
phó khi có tình huống thiên tai xảy ra, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật
tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và
tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả theo phương châm
“4 tại chỗ”.
Chủ động kiểm tra toàn bộ các trụ sở, phòng làm việc của các cơ quan,
đơn vị trước mùa mưa lũ để triển khai nạo vét các rãnh thoát nước trên mái nhà
và xung quanh khu vực trụ sở đảm bảo khả năng tiêu thoát nước kịp thời khi có
mưa lớn xảy ra. Đề xuất sửa chữa, khắc phục kịp thời đối với những hạng mục
bị hư hỏng, xuống cấp và có nguy cơ mất an toàn (nếu có).
Kiểm tra các khu vực xung yếu trên địa bàn, kiên quyết di dời những hộ dân
ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá.
Kiểm tra các trụ sở và công trình phụ trợ. Đề xuất sửa chữa, khắc phục kịp
thời đối với những hạng mục hư hỏng và xuống cấp. Trường hợp các công trình
xảy ra sự cố mà các xã không tổng hợp, báo cáo đề xuất thì các xã tự chủ động kinh
phí để khắc phục.
Tăng cường các hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị
định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công
trình thủy lợi, đê điều.
Trên đây là Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hợp Cường - Chủ
tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện. Yêu cầu các cơ
quan, đơn vị, UBND xã thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- VP HĐND và UBND;
- Lưu: VT.
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