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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện về  

kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 

tại xã Hùng Việt 

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-BCH ngày 06/5/2022 của Ban Chỉ Huy 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện về việc kiểm tra công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2022. 

Ngày 24/5/2022, đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng đoàn kiểm tra; các thành viên gồm có Lãnh đạo; Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

Thành phần làm việc với Đoàn: Lãnh đạo UBND xã và các thành viên 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã. 

Sau khi nghe UBND xã Hùng Việt báo cáo kết quả công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; các 

thành viên trong Đoàn có những ý kiến phát biểu đề nghị bổ sung thông tin, làm 

rõ thêm một số vấn đề liên quan và báo cáo giải trình của lãnh đạo UBND xã; 

đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Đoàn kiểm tra 

kết luận như sau: 

I. Đánh giá, nhận xét 

1. Ưu điểm 

UBND xã đã chuẩn bị và bố trí thành phần tham dự làm việc đầy đủ; báo 

cáo đúng thời gian quy định tại Kế hoạch số 104/KH-BCH, ngày 06/5/2022 của 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của  huyện; đồng thời cơ bản đã ban hành các văn 

bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTT và TKCN năm 2022 được kịp thời. 

Đã tổ chức hội nghị triển khai trong Đảng ủy, UBND xã và Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN của xã, xây dựng kế hoạch ứng phó và phân công các thành 

viên trong Ban Chỉ huy PCTT và TKCN đến từng thôn bản. Đồng thời thường 

xuyên rà soát các vùng trọng điểm, trọng yếu để tổ chức thực hiện khi có sự cố 

thiên tai sảy ra. 

2. Hạn chế 
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- Công tác tuyên truyền trong nhân dân về thích ứng, ứng phó với từng loại 

hình thiên tai chưa được cụ thể còn chung chung, số cuộc tuyền truyền còn ít.  

- Chưa chủ động kinh phí và thực hiện mua sắm trang thiết bị phòng 

chống thiên tai cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của xã và các lực lượng khác. 

- Công tác phối kết hợp với các đơn vị (thủy điện Thác Xăng) tại địa 

phương cần chặt chẽ hơn cụ thể hơn. 

- Chưa chủ động báo cáo các địa điểm, công trình có nguy cao có thể sảy 

ra sự cố thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. 

II. Đề nghị UBND xã, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của xã thực hiện 

tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới 

1. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, chủ động kịp thời, luôn 

theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh; thường xuyên rà soát vùng 

nguy cơ sạt lỡ, ngập úng đề ra các phương án, giải pháp phù hợp. Công bố số 

điện thoại thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của xã để nhân dân biết và 

báo cáo kịp thời.  

2. Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về thích ứng, ứng phó 

với từng loại hình thiên tai trên địa bàn để giảm thiểu tác hại do thiên tai gây ra; 

Khuyến cao nhân dân hạn chế đi lại trong mùa mưa lũ (không đi qua sông, suối 

khi mực nước lên cao, không đánh cá, vớt củi,…). Khẩn trương chủ động di 

chuyển người và phường tiện, tài sản ra khỏi vùng nguy cơ, nguy hiểm khi đánh 

giá nguy cơ sẽ sảy ra. 

3. Thường xuyên rà soát trang thiết bị, phương tiện; kiện toàn Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN của xã; bổ sung kế hoạch, phương án phù hợp với từng loại 

hình thiên tai; phương tiện hỗ trợ người dân di chuyển, sơ tán; Phương án cung 

cấp lương thực, thực phẩm vùng dân cư bị cô lập. 

4. Công tác ứng cứu, cứu trợ cho nhân dân được kịp thời do ảnh bởi thiên 

tai gây ra. Công tác thực hiện khắc phục kịp thời do ảnh hưởng bởi thiên tại 

5. Tăng cường công tác phối hợp Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của xã với 

thủy điện Thác Xăng, làm tốt công tác chỉ đạo giữa địa phương và Thủy điện. 

6. Thực hiện báo cáo thường xuyên kịp thời giữa xã và huyện và các đơn 

vị có liên quan. 

III. Đối với đề xuất của UBND xã  

UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Giao Viễn thông Tràng Định phối hợp Công ty điện lực huyện với UBND 

xã Hùng Việt di dời hoặc khắc phục đường dây Cáp quang tại 02 cột điện bắc 

qua sông (01 cột tại thôn Phiêng Chuông, 01 cột tại Thôn Phạc Giàng)  nguy cơ 

đổ trong mùa mưa lũ. 

Trên đây là thông báo kết luận Kết luận của đồng chí Hoàng Như Bách, 

Phó Chủ tịch UBND huyện về  kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và 
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tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại xã Hùng Việt. đề nghị các cơ quan, đơn vị liên 

quan, UBND xã khẩn trương khắc phục những hạn chế, triển khai thực hiện 

nghiêm túc nội dung kết luận./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Thường Trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- UBND các xã hùng Việt; 

- Viễn thông Tràng Định; 

- Chánh, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

La Văn Dương 
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