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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai  

và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023  

 

 

  Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban 

hành kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai năm 

2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm khắc phục những điểm còn tồn tại, 

hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2022; xác định mục tiêu nhiệm vụ, đề ra phương hướng triển khai 

thực hiện năm 2023. 

 2. Yêu cầu 

 Đánh giá toàn diện, khách quan, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 của từng cơ quan, đơn 

vị, địa phương; nguyên nhân chủ quan, khách quan, điểm mạnh, yếu, đề ra 

biện pháp khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. 

 Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, chuẩn bị chu đáo 

các nội dung, điều kiện phục vụ Hội nghị đạt chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. 

 II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Nội dung 

 - Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

 2. Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến từ 25 – 30/3/2023 (Thời gian cụ thể sẽ có 

giấy mời sau). 

 3. Địa điểm: Phòng họp 218, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh. 

 III. THÀNH PHẦN DỰ HỘI NGHỊ 

 1. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo UBND tỉnh. 

 2. Đại biểu mời 

 - Văn phòng Tỉnh ủy; 
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 - Thường trực HĐND tỉnh; 

 - Báo, Đài Trung ương và địa phương, TT thông tin tỉnh. 

 3. Thành phần triệu tập 

 - Thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Văn phòng thường trực 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; 

 - Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố (3 đại biểu/1 đơn vị); 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chủ trì phối 

hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị dự 

thảo báo cáo Tổng kết; Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị địa điểm, 

tài liệu và các điều kiện phục vụ hội nghị, tổng hợp ý kiến tham luận, sau hội 

nghị hoàn thiện báo cáo, phát hành theo quy định;  

 2. Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra nội dung Báo cáo tổng kết, tài liệu, 

chương trình và các điều kiện phục vụ hội nghị, ban hành Giấy mời và tham dự 

Hội nghị. 

 3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Cung cấp nội dung số liệu liên quan 

theo đề nghị của cơ quan thường trực; tham dự hội nghị đúng thành phần, chuẩn 

bị nội dung ý kiến tham luận tại hội nghị (các Báo cáo tham luận không quá 10 

phút); Nội dung ý kiến gửi về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh trước ngày 25/3/2023 để tổng hợp./. 

(Chương trình Hội nghị, định hướng nội dung phát biểu tham luận kèm theo) 

 

 Nơi nhận:  
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, Phú 10b. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công 
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Phụ lục I 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ  

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       tháng 3 năm 2023) 

 

 
TT 

NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN 

1 Công tác tổ chức 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

và Văn phòng thường trực BCH 

PCTT&TKCN tỉnh 

2 Khai mạc chủ trì Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh 

3 

Báo cáo dự thảo kết quả thực hiện 

công tác PCTT&TKCN năm 2022, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023  

Chánh văn phòng Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh 

4 
Báo cáo kết quả thu, chi Quỹ PCTT 

năm 2022 
Phó Giám đốc Quỹ PCTT tỉnh 

5 
Nhận định tình hình thiên tai năm 

2023 

Giám đốc Đài KTTV khu vực 

Tây Bắc 

6 Gợi ý và điều hành thảo luận Đồng chí chủ trì Hội nghị 

7 Thảo luận Thành phần tham dự Hội nghị 

9 Gợi ý và điều hành thảo luận Đồng chí chủ trì Hội nghị 

10 Thảo luận Thành phần tham dự Hội nghị 

11 Kết luận, bế mạc Hội nghị Đồng chí chủ trì Hội nghị 
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Phụ lục II 

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG PHÁT BIỂU THAM LUẬN 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       tháng 3 năm 2023) 

 
 

STT ĐƠN VỊ NỘI DUNG Ý KIẾN 

1 Sở Tài chính 
Báo cáo về công tác đảm bảo nguồn vốn 

phục vụ công tác PCTT&TKCN. 

2 Sở Giao thông vận tải 

Báo cáo về công tác đảm bảo an toàn giao 

thông, khôi phục các tuyến đường bị sự 

cố do thiên tai. 

3 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 
Công tác tổ chức diễn tập. Kết quả đạt 

được và Bài học kinh nghiệm. 

4 UBND huyện Bắc Yên 

Công tác sắp xếp ổn định dân cư vùng 

thiên tai, khó khăn vướng mắc và đề xuất 

giải pháp khắc phục. 

5 UBND huyện Mộc Châu 
Công tác ứng phó thiên tai. Kết quả đạt 

được và Bài học kinh nghiệm 

6 UBND huyện Mường La 
Tình hình thiên tai và công tác khắc phục 

thiên tai trên địa bàn. 
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Phụ lục III 

MA KÉT HỘI NGHỊ  
(Ban hành kèm theo Kế hoạch  số        /KH-UBND ngày       tháng 3 năm 2023) 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

HỘI NGHỊ 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM 

CỨU NẠN NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 

Sơn La, ngày     tháng   3  năm 2023 
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