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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác 

phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai 

nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 

 

Ngày 20/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai & 

TKCN năm 2018 và triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai & TKCN năm 

2019. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi; Giám 

đốc các công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Liễn Sơn, Lập Thạch, Tam 

Đảo, Phúc Yên.  

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực của BCH 

PCTT&TKCN tỉnh) báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai & TKCN 

năm 2018 và triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai & TKCN năm 2019, ý 

kiến thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 

Năm 2018, UBND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm của các cấp, các ngành 

trong công tác PCTT và TKCN, đã kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nên toàn 

tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ PCTT&TKCN; hệ thống đê điều, thủy lợi 

được an toàn; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên 

tai gây ra; đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân được ổn định; kinh tế, 

an ninh, chính trị - xã hội ổn định và phát triển. Tuy nhiên, công tác tuyên 

truyền về PCTT và TKCN chưa tốt, khi có tình huống xẩy ra vẫn còn lúng 

túng, thông tin báo cáo chậm; việc quản lý về phòng cháy, khai thác cát, sỏi, 

đất, đá... còn hạn chế. 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 

tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn và thiên tai trong năm 2019 có những diễn 

biến phức tạp, khó lường. Hiêṇ tươṇg ElNino bắt đầu từ tháng 11 năm 2018 kéo 

dài hết tháng 6 năm 2019; tình hình mưa , bão sẽ diễn biến bất thường hơn ; các 

loại hình thiên tai có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ nguy hiểm . 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2019, hạn chế thấp nhất thiệt 

hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, tạo sự ổn định, phục vụ phát triển kinh tế 

xã hội, yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên 

quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
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I. Nhiệm vụ chung 

1. Các ngành, các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức của các tổ chức, nhân dân trong công tác phòng, chống 

thiên tai; phòng, chống cháy nổ; không được chủ quan và phải chủ động, có 

phương án xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. 

2. Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN 

năm 2018, triển khai nhiêṃ vu ̣năm 2019; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN do cấp, ngành mình quản lý theo hướng tinh, gọn, đủ mạnh, hoạt 

động hiệu quả; xây dựng kế hoạch, phương án PCTT&TKCN năm 2019 cụ thể, 

sát với thực tế và điều kiện từng vùng, từng địa phương. 

3. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; tăng cường sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong PCTT&TKCN . 

4. Hoàn thành công tác tu bổ, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều, hồ đập 

và các công trình PCTT; kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình, kiên 

quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm an toàn về đê điều, hồ đập 

trước mùa mưa lũ. 

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ được giao có 

trách nhiệm xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN năm 2019 của ngành mình, tổ 

chức chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN trong phạm vi, chức trách 

đơn vị mình. 

II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Sở Nông nghiệp &PTNT 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị để hoàn thiện Báo cáo Tổng 

kết công tác PCTT & TKCN năm 2018, triển khai công tác PCTT & TKCN năm 

2019 trình Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh ban hành trước ngày 

30/3/2019. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt việc 

trồng rừng, cây phân tán. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành 

phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 1848/CT-BNN-PCTT ngày 15/3/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT; Kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống công trình, 

kết cấu cơ sở hạ tầng phục vụ công tác PCTT&TKCN từ đó đề xuất khắc phục 

ngay tình trạng hư hỏng công trình để kịp phục vụ công tác PCTT năm 2019; 

đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư tập 

trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công nhất là những công trình phòng 

lũ, như: kè, cống, hồ đập, cầu vượt, ngầm,... hoàn thành vượt lũ để kịp đưa công 

trình phục vụ công tác PCTT (trong đó cần lưu ý các công trình: hồ chứa nước 

Đồng Mỏ, Làng Hà; việc quản lý và vớt rác thải trên hệ thống kênh thủy lợi ...). 

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành 

trong tỉnh xây dựng và tổ chức thưc̣ hiêṇ kế hoạch , phương án , các biện pháp 
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phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng kế hoạch chuẩn bị về 

giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản và vật tư nông nghiệp để cung 

cấp kịp thời khi thiên tai xảy ra. 

2. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

- Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng quân đội trên địa bàn 

tỉnh và quân khu, tham mưu giúp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh xây dựng kế 

hoạch TKCN của tỉnh; hướng dẫn các cấp, các ngành trong tỉnh xây dựng kế 

hoạch, phương án TKCN; tăng cường lực lượng xử lý các tình huống khi có 

thiên tai xảy ra. 

- Nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập PCTT&TKCN; xây dựng phương 

án, phối hợp với các các cấp, các ngành, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa 

bàn tỉnh và quân khu để thực hiện nhiệm vụ hộ đê, cứu hộ, cứu nạn và khắc 

phục thiên tai khi xảy ra; có trách nhiệm xây dựng phương án, bố trí lực lượng 

ứng cứu, chi viện kịp thời cho các khu vực trọng điểm đê điều, hồ đập và các 

công trình PCTT khác; phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý tốt đất quốc 

phòng, khu vực phòng thủ ... 

3. Công an tỉnh 

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch chống khủng bố tại các hồ đập có dung 

tích lớn và triển khai lực lượng bảo vệ các công trình trọng điểm xung yếu khi 

xảy ra thiên tai (đặc biệt là tại các hồ đập lớn như: Đại Lải, Thanh Lanh, Xạ 

Hương,...);  

 - Phối hợp cùng các cấp chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, ngăn 

chặn và xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, khai thác cát, sỏi, đất san lấp 

trái phép; huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia hộ đê khi 

được Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu; tổ chức chỉ đạo phân luồng 

giao thông khi xuất hiện mưa, bão, lũ; đảm bảo an ninh trật tự và giao thông 

thông suốt trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy nổ và 

kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ ..., các nơi có 

nguy cơ cháy nổ cao để kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh đặc biệt là khai thác cát, sỏi, đất, đá; Kiên quyết dừng và thu 

hồi giấy phép theo quy định nếu vi phạm; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh việc 

tạm dừng khai thác cát, sỏi trên sông Hồng, sông Lô. 

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Theo chức năng nhiệm vụ được 

giao tiến hành xây dựng Kế hoạch PCTT, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN 

ngành mình; tiến hành Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2018 triển khai 

nhiệm vụ năm 2019; tăng cường công tác tuyên truyền về PCTT&TKCN đối với 

đoàn viên, hội viên. 
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6. UBND các huyện, thành phố: 

 - Tập trung chỉ đạo công tác PCTT&TKCN trên địa bàn; Kiện toàn Ban 

chỉ huy PCTT&TKCN năm 2019, tiến hành Tổng kết công tác PCTT&TKCN 

năm 2018, triển khai thực hiện tốt kế hoạch, phương án PCTT&TKCN năm 

2019; chủ động xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực ở địa phương 

nhằm đảm bảo đủ trang bị, phương tiện để có thể huy động kịp thời khi có 

thiên tai, sự cố xảy ra; xây dựng phương án tổ chức di dời, bảo vệ dân ở vùng 

chịu ảnh hưởng của bão, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động ngân sách 

địa phương và các nguồn kinh phí khác để khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản 

xuất và đời sống nhân dân khi có thiên tai xảy ra. 

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ; đánh giá mức độ 

an toàn các công trình thủy lợi, nhất là các hồ chứa vừa và nhỏ trên địa bàn để 

phối hợp với các đơn vị quản lý công trình xây dựng phương án bảo đảm an 

toàn công trình trong mùa mưa bão; trình Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phê 

duyệt phương án Trọng điểm PCTT&TKCN tại các hồ chứa lớn (có dung tích 

từ 1 triệu m
3
 trở lên), phê duyệt phương án PCTT&TKCN tại các hồ chứa còn 

lại trên địa bàn quản lý theo phân cấp. 

- Tập trung chỉ đạo thu Quỹ PCTT theo kế hoạch đã được phê duyệt và 

xây dựng kế hoạch thu Quỹ năm 2019 gửi về Ban Quản lý quỹ PCTT tỉnh, thời 

gian trước ngày 10/4/2019. 

- Tiến hành nạo vét, tháo dỡ các vật cản trên hệ thống luồng tiêu, trục 

tiêu theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 

02/7/2014 của UBND tỉnh xong trước ngày 30/4/2019 và thường xuyên chỉ đạo 

các đơn vị chức năng tháo dỡ vật cản, làm thông thoáng dòng chảy trong suốt 

mùa mùa lũ 2019 (đặc biệt lưu ý đảm bảo dòng chảy thông thoáng trên dòng 

sông Phan. Đơn vị nào để xảy ra việc lấn chiếm, ách tắc dòng chảy trên các 

luồng tiêu, trục tiêu do mình quản lý thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh). 

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống cháy rừng; phòng, 

chống cháy nổ trên địa bàn. 

- Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi 

theo quy định. 

- Xây dựng phương án ứng phó với bão và siêu bão năm 2019 và Phương 

án phòng tránh lũ quét, sạt lở đất. 

- Đối với thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên ngoài những nhiệm vụ nêu 

trên cần quan tâm xử lý rác thải, bèo Tây tại các hồ, đầm lớn; chủ động xử lý, 

cảnh báo các điểm thường xuyên ngập lụt khi có mưa lớn; xử lý nghiêm việc 

lấn chiếm đất đai (nếu có) tại đầm Vạc, hồ Đại Lải ... 

- Đối với huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường: khẩn trương hoàn thành dự án 

Cải tạo, nâng cấp đê Tả sông Hồng kết hợp đường giao thông trên địa bàn theo 

phương án điều chỉnh dự án đã được phê duyệt. 
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7. Các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi:  

- Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành, điều tiết hệ 

thống các hồ chứa trên địa bàn do mình quản lý. Đánh giá mức độ an toàn, xây 

dựng kế hoạch tu sửa, sữa chữa kịp thời những hư hỏng của hệ thống hồ chứa và 

hệ thống trạm bơm tiêu úng (Đối với Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi 

Tam Đảo cần lưu ý việc điều tiết nước tại hồ Làng Hà để đảm bảo tuyệt đối an 

toàn cho công trình và vùng hạ du); 

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp (Kinh tế) các huyện, thành 

phố, thị xã xây dựng phương án PCTT&TKCN tại các hồ chứa lớn (dung tích từ 

1 triệu m
3
 trở lên) báo cáo UBND cấp huyện để trình Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh phê duyệt và trình Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện  

phê duyệt phương án PCTT&TKCN tại các hồ chứa, hệ thống công trình tiêu 

úng còn lại theo phân cấp; 

- Tiến hành nạo vét, tháo dỡ các vật cản trên hệ thống luồng tiêu, trục tiêu 

theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 

của UBND tỉnh, thời gian xong trước ngày 30/4/2019; 

- Cung cấp kịp thời cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh về chế độ khí tượng thủy văn tại hệ thống hồ chứa, trạm 

bơm, các trạm đo mưa do Công ty quản lý.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

tới các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các TV BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Cty Thủy lợi: LS, LT, TĐ, PY; 

- Báo VP, Đài PTTH, Cổng TTGTĐT tỉnh; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT, NN3. 
(TAT-         b) 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 
 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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