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công tác phòng, chống thiên tai năm 2022 

 
 

 

Ngày 10/5/2022, UBND huyện tổ chức kiểm tra công trình đê điều, công tác 

phòng, chống thiên tai năm 2022 tại án phận đê của các xã, thị trấn. Kết quả kiểm 

tra cho thấy, một số xã, thị trấn đã tích cực, chủ động trong việc triển khai nhiệm 

vụ phòng, chống thiên tai, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN, Đội xung kích 

phòng chống thiên tai, chuẩn bị tốt, hiệu quả lực lượng, phương tiện, vật tư theo 

phương châm “4 tại chỗ”. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương chưa triển khai 

nhiệm vụ phòng, chống thiên tai đến cán bộ và nhân dân, xây dựng phương án “4 

tại chỗ” không sát thực tế, không khả thi; một số địa phương còn tình trạng trồng 

cấy hoa màu, đổ rác thải, phế thải xây dựng lên mái đê, cơ đê... 

Để đảm bảo an toàn đê điều, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai 

năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Khẩn trương triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và TKCN năm 

2022 đến cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân; xây 

dựng kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai, trong đó đặc biệt lưu ý khi xây dựng 

phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại 

chỗ” đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả, có địa chỉ cụ thể...; báo cáo kết 

quả về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 20/5/2022. 

- Chỉ đạo lực lượng chuyên môn (nhân viên quản lý đê nhân dân, cán bộ 

giao thông - thủy lợi, đội tuần tra - canh gác đê) thường xuyên tuần tra, kiểm tra 

đê để phát hiện, xử lý kịp thời sự cố đê điều và ngăn chặn các hành vi vi phạm 

pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai ngay từ giờ đầu; tổ 

chức phát quang cây cối, cỏ dại, thu dọn rác thải, phế thải xây dựng trên tuyến 

đê xong trong tháng 5/2022. 

- Tổ chức phát thanh lưu động dọc tuyến đê, ký cam kết để tuyên truyền, 

nhắc nhở các tổ chức và nhân dân không trồng cấy hoa màu, không chứa chất vật 

liệu xây dựng, phế thải xây dựng trong phạm vi bảo vệ đê điều. 

- Khẩn trương xây dựng phương án giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều, 

công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai phát sinh từ năm 2015 đến nay; đặc biệt 

phải xử lý dứt điểm ngay các vi phạm phát sinh từ năm 2020 đến nay. 
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- Xã Trực Nội, Trực Mỹ thông báo cho các tổ chức, cá nhân thu hoạch, thu 

dọn cây cối, hoa màu, tháo dỡ công trình, thu dọn vật liệu xây dựng trong phạm vi 

bảo vệ đê điều để phục vụ công tác diễn tập phòng, chống thiên tai của huyện; thời 

gian xong trước ngày 25/5/2022. 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng phương án phòng, chống 

thiên tai của đơn vị, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) 

trước ngày 20/5/2022. 

- Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu, Hạt quản lý đê Trực 

Ninh tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình để kịp thời 

phát hiện, xử lý sự cố, ngăn chặn vi phạm ngay từ giờ đầu; phối hợp các xã, thị 

trấn xử lý dứt điểm các vi phạm mới phát sinh. 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 

địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND huyện theo 

quy định. 

Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Xuân Phương 
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