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BÁO CÁO 

Tổng kết việc thực hiện Quyết định 1041/QĐ-TTg ngày 26/4/2014  

về phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố  

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 

 

Thực hiện Văn bản số 3096/UBND-NL1ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh, Văn 

bản số 1362/SNN-TL ngày 06/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tổng 

kết thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đức Thọ báo cáo với các nội dung sau: 

PHẦN I: 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1041/QĐ-TTg 

I. Đặc điểm, tình hình  

Là huyện có nhiều sông lớn chảy qua, địa hình khá phức tạp và nơi có 

tuyến đê cấp II La Giang đã tách địa bàn huyện ra làm vùng rõ rệt, cũng là địa 

phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như rét đậm, rét hại, mưa lớn,  

lũ lụt, bão, áp thấp nhiệt đới, nắng nóng, hạn hán, sạt lở bờ sông…mặc dù đã 

thích ứng với thiên tai và có sự chủ động song việc thiệt hại do thiên tai gây ra 

đến đời sống nhân dân là khó tránh khỏi. Hàng năm công tác chủ động ứng phó 

với thiên tai được các cấp lãnh đạo huyện quan tâm, chỉ đạo, điều hành cùng cả hệ 

thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc với quyết tâm chủ động, hạn chế thấp 

nhất thiệt hại. Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác 

chỉ đạo, điều hành của các cấp, để có giải pháp tổ chức nhiệm vụ PCTT&TKCN 

trên địa bàn được tốt hơn, nhất là việc xây dựng các kế hoạch, phương án, công 

tác chuẩn bị bốn tại chổ, công tác hiệp đồng, phối hợp giữa các lực lượng nòng 

cốt tham gia vào việc ứng phó, khắc phục thiên tai. 

II. Kết quả đạt được 

1. Ưu điểm 

a) Công tác chỉ đạo thực hiện 

- Nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh về công tác Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

trên địa bàn huyện. 

- Hàng năm, tổ chức Tổng kết công tác PCTT & TKCN, triển khai nhiệm vụ 

trong năm để đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy điều hành, ứng phó 

và khắc phục hậu quả; phát huy những ưu điểm, những kết quả đạt được, phân 

tích những mặt tồn tại để tìm giải pháp khắc phục; giao nhiệm vụ cụ thể sát với 

tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, các phòng, ban, ngành về kế hoạch, 

các kịch bản thiên tai có thể xẩy ra, nhằm chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai trong năm một cách hiệu quả nhất.  



b) Kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng lượng ƯPSCTT và TKCN 

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN cấp huyện, cấp xã hàng năm đều được thành 

lập, kiện toàn mới sát với địa bàn được phân công thực hiện các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế, xã hội với việc công tác PCTT; giao Chỉ tiêu nhiệm vụ cho các địa 

phương, đơn vị đặc biệt là lực lượng xung kích PCTT tại địa phương, lực lượng 

dân quân tự vệ. 

c) Xây dựng hệ thống văn bản, các Kế hoạch ƯPSCTT và TKCN 

Nhằm đạt hiệu quả tối đa với các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn 

huyện, hàng năm Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chủ động xây dựng các Kế 

hoạch, Phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai, như: Kế hoạch Phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Kế hoạch công tác chuẩn bị 4 tại chỗ; Phương án 

phòng ngừa và ứng phó với bão mạnh, siêu bão; Phương án đảm bảo an ninh trật 

tự, đảm bảo ATGT đường bộ, đường sông; Phương án sơ tán dân ra khỏi vùng 

nguy hiểm khi lụt bão xảy ra; Phương án cứu trợ và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; 

Phương án an toàn hồ chứa; Phương án hộ đê đảm bảo an toàn các tuyến đê.  

d) Trang thiết bị phục vụ công tác ƯPSCTT và TKCN 

Hiện trạng trang thiết bị, vật tư dự phòng chính của Ủy ban nhân dân huyện 

để phục vụ cho công tác ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gồm 

trang thiết bị được cấp và trang thiết bị, cụ thể: 

- Trang thiết bị được cấp: 05 xuồng cao tốc, 10 nhà bạt, 1.240 áo phao, 785 

phao tròn cứu hộ, 15 phao bè, bộ vượt sông hạng nhẹ 08 cái, máy đẩy 04 cái, máy 

bơm cao áp 01 máy. 

- Trang thiết bị tự mua sắm: Cưa máy, đèn pin, áo mưa, mũ cối,…. 

- Trang thiết bị giao cho địa phương, đơn vị: Tre cây 2.400 cây, bao tải 

108.000 cái, rơm rạ 3.900 kg, phên liếp 2.000m2, ô tô tải 45 chiếc, ô tô con 9 chiếc, 

xe khách 06 chiếc, máy xúc + máy ủi 05 chiếc, thuyền máy vận chuyển 30 chiếc, 

và 40 tấn gạo dự trữ. 

2. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân 

- Những năm gần đây tác động của biến đổi khí hậu càng rõ rệt hơn nên 

thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường; bão, lũ xuất hiện nhiều hơn, 

cường độ mạnh hơn và vận tốc di chuyển cũng nhanh hơn; trong khi đó năng lực 

của các cơ quan làm công tác phòng chống thiên tai các cấp còn hạn chế về cả con 

người và trang thiết bị; nhiều tình huống thiên tai xẩy ra còn bị bất ngờ, dẫn đến 

việc tham mưu ứng phó chưa kịp thời và còn bị động. 

- Việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cho nhân dân tại một số địa 

phương còn chưa được quan tâm đúng mức; ý thức của một số bộ phận người dân 

còn chủ quan, lơ là, thiếu kỷ năng ứng phó với thiên tai, đặc biệt là trong quá trình 

khắc phục hậu quả sau thiên tai.  

- Quy hoạch và lồng ghép quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với 

nhiệm vụ phòng, chống thiên tai đã được quan tâm, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn 

chế, bất cập. 

III. Bài học kinh nghiệm 



- Công tác dự báo, cảnh báo sớm đã được đổi mới, kịp thời, chính xác, cụ 

thể, sâu rộng hơn nhưng vẫn còn hạn chế đến các cơ quan, địa phương, đơn vị và 

người dân cần phải đặc biệt coi trọng và tâm nhiều hơn đến các hiện tượng thời 

tiết bất lợi như: bão, ATNĐ, mưa lũ... ; phải thông tin . 

- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng chống thiên 

tai như tin nhắn truyền tin thiên tai, các phần mềm quản lý kết cấu hạ tầng giao 

thông…để cập nhật nhanh chóng, kịp thời tình trạng các sự cố, hư hỏng của hệ 

thống giao thông giúp cho công tác chỉ huy, điều hành ứng phó với thiên tai của 

các cấp, các ngành, các địa phương đạt hiệu quả. 

- Sẵn sàng các phương án, nhân lực, máy móc, thiết bị dự phòng để phục vụ 

cho công tác ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Thực hiện nghiêm túc các Chỉ đạo của cấp trên; các Quyết định, phương 

án Ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được phê duyệt. 

PHẦN II: 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC ƯPSCTT&TKCN  

ĐẾN NĂM 2030 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 
 

I. Đặc điểm, tình hình 

Trong những thời gian tới, diễn biến của thời tiết, thiên tai trên địa bàn vẫn 

tiếp tục diễn ra khốc liệt và khó lường, bão mạnh xuất hiện nhiều hơn nắng nóng 

xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm, số đợt nắng nóng ở mức xấp xỉ 

và cao hơn so với trung bình nhiều năm. Lốc sét xẩy ra trong thời kỳ chuyển mùa, 

các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông sét, lốc, mưa đá có khả năng xảy ra 

nhiều nơi. 

II. Mục tiêu 

1. Mục tiêu tổng quát 

Chủ động hơn nữa trong việc ứng phó với các sự cố thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn; xây dựng các phương án phòng chống thiên tai đảm bảo sát với thực tế 

và điều kiện của địa phương nhằm chủ động đối phó, phòng ngừa và khắc phục 

hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất tài sản 

của nhà nước và nhân dân. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Phải nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, thông tin sớm, kịp thời, chính 

xác, cụ thể các hiện tượng thời tiết bất lợi như: bão, ATNĐ, mưa, lũ... đến các địa 

phương, đơn vị và người dân, nhất là người dân ở các thôn, vùng cửa sông, ven 

biển, vùng có nguy cơ xẩy ra rủi ro cao do thiên tai để chủ động ứng phó. 

- Thực hiện công tác phòng chống thiên tai với phương châm “phòng ngừa 

là chính, dựa vào dân và chính quyền cơ sở là chính”, trong đó phải ưu tiên đầu 

tư cho giai đoạn phòng ngừa; huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham 

gia vào công tác phòng, chống thiên tai; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, điều 

hành triển khai các phương án ứng phó khi có thiên tai xẩy ra; nêu cao vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đưa ra các quyết định và chỉ đạo giải 

quyết các vần đề cấp bách ngay tại địa phương, không trông chờ, ỷ lại;  



- Phương án sơ tán dân của các địa phương phải rất cụ thể, chi tiết, phù hợp 

với từng cấp độ rủi ro thiên tai khác nhau (số hộ cần di dời, địa điểm sơ tán, 

phương án sơ tán, người chỉ huy chịu trách nhiệm chính...); phải được tổ chức 

thẩm định, phê duyệt, đồng thời triển khai phổ biến đến tận các hộ gia đình, thôn, 

xóm để khi có các tình huống thiên tai xảy ra là chủ động triển khai ngay, giảm 

bớt thời gian họp bàn xử lý tình huống. 

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, 

nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho nhân dân nhất là vùng có nguy cơ 

cao; tăng cường vai trò, năng lực tổ chức, chỉ huy của cấp xã với phương châm “4 

tại chỗ”; công tác chuẩn bị “4 tại chổ” không phải ở cấp huyện, cấp xã mà phải 

chuẩn bị tốt ngay từ trong mỗi gia đình thôn, xóm; 

- Lực lượng tham gia công tác phòng chống thiên tai, nhất là lực lượng 

xung kích cấp xã phải thường xuyên được tập huấn, đảm bảo phản ứng nhanh và 

phải được bố trí sẵn sàng tại các khu vực trọng điểm, vùng trọng điểm trước khi 

thiên tai xẩy ra để kịp thời chỉ đạo, xử lý, ứng cứu ngay giờ đầu các tình huống do 

thiên tai xảy ra.  

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các doanh 

nghiệp cùng chung sức trong công tác phòng, chống thiên tai. 

III. Nhiệm vụ 

1. Tổ chức, xây dựng lực lượng ƯPSCTT&TKCN 

Hàng năm, thành lập Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện, xã và đến tận 

thôn xóm, Ban Chỉ huy các công trình trọng điểm, vùng trọng điểm; phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phù hợp với nhiệm vụ, địa bàn phụ trách; 

hướng dẫn các địa phương, đơn vị thành lập các đội xung kích đặc biệt là lực 

lượng xung kích PCTT tại địa phương, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng đoàn 

thanh niên... 

2. Xây dựng hệ thống văn bản 

Tham gia góp ý vào các văn bản, dự thảo văn bản cơ quan cấp trên trong 

việc quy định về các chủ trương, chính sách trong công tác ứng phó sự cố, thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ:  

1.1. Phòng Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Thường trực ban chỉ huy 

PCTT và TKCN huyện)  

- Thường xuyên liên hệ với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, các cơ 

quan dự báo Khí tượng thủy văn nắm bắt kịp thời diễn biến khí tượng, thủy văn 

để cung cấp cho các cấp, các ngành chủ động ứng phó; tổ chức kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện Chỉ thị, Công điện của tỉnh về phòng, chống thiên tai; tổng hợp 

tình hình, dự báo tình huống, đề xuất các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả. 

- Đôn đốc các ngành, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị tổ chức 

kiểm tra, đánh giá chất lượng hệ thống đê điều, hồ chứa thủy lợi thuộc chức năng 

quản lý của ngành; có kế hoạch gia cố, tu sửa trước mùa mưa lũ. Đối với các công 



trình thủy lợi đang thi công chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, có biện pháp 

đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ; chủ động tham mưu UBND 

huyện các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp để khôi phục sản xuất sau 

thiên tai; tổ chức tốt việc kiểm soát dịch bệnh, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm 

trong mùa mưa lũ. Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn vụ Xuân, triển khai vụ Hè thu 

đảm bảo né tránh thiên tai; 

1.2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Xây dựng phương án ứng phó với các 

loại thiên tai theo cấp độ thiên tai trên địa bàn huyện; chuẩn bị lực lượng, phương 

tiện cần thiết để sẵn sàng tham gia giúp đỡ sơ tán dân; ứng cứu và xử lý kịp thời 

các tình huống khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra; tổ chức công tác tìm kiếm cứu 

nạn theo sự điều động của Uỷ ban nhân dân huyện. 

1.3. Công an huyện: Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội khi có thiên 

tai xảy ra; huy động phương tiện, lực lượng phối hợp với các lực lượng khác để 

tham gia cứu hộ, cứu nạn theo sự điều động của Ủy ban nhân dân huyện. 

 1.4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Có kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt 

các tuyến đường trọng điểm, công trình trọng điểm; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, 

phương tiện, lực lượng khắc phục khi có sự cố giao thông xảy ra. Có kế hoạch 

phối hợp với các địa phương tuyên truyền phát động trong dân dự trữ lương thực, 

thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết đủ cho sử dụng và dự phòng trong mùa 

mưa lũ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành liên quan có kế hoạch dự trữ và 

cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho vùng bị thiên tai. 

1.5. Phòng Văn hóa và thông tin: Tăng cường công tác truyền tin, phổ biến 

các thông tin dự báo, cảnh báo tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, các chủ 

trương, chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai một cách nhanh chóng, kịp thời, 

chính xác; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, 

phổ biến đến người dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống và giảm nhẹ 

thiên tai. 

1.6. Phòng Y tế: Chỉ đạo toàn ngành chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương 

tiện và thuốc y tế dự phòng; tổ chức kiểm tra và bố trí lực lượng phòng chống 

dịch bệnh cho Nhân dân; nhanh chóng dập tắt các ổ dịch bệnh ngay từ khi mới 

phát sinh; thực hiện tốt việc sơ, cấp cứu và chữa trị cho Nhân dân vùng thiên tai 

khi có ảnh hưởng về người. 

  1.7. Phòng Lao động Thương binh - Xã hội: Triển khai thực hiện các chính 

sách cứu trợ kịp thời đối với các gia đình, tổ chức và cá nhân bị thiệt hại do thiên 

tai gây ra. 

1.8. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan lập kế hoạch, tổ chức tăng cường kiểm tra, tuần tra hoạt động khai thác tài 

nguyên trên các sông suối để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường 

hợp khai thác không phép, trái phép gây sạt lở bờ sông, cản trở dòng chảy. 

1.9. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Dự trù kinh phí dự phòng để cứu trợ 

người dân khi thiên tai lớn xảy ra. 

  1.10. Phòng Giáo dục & Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ 

huy PCTT & TKCN huyện và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tập huấn 



cho giáo viên các cấp học kiến thức về thiên tai và biện pháp phòng, chống, ứng 

phó thiên tai nhằm triển khai giảng dạy cho học sinh. 

 1.11. Bưu Điện, Viễn thông huyện: Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành có 

phương án cụ thể, chi tiết nhằm đảm bảo mạng thông tin phục vụ công tác phòng, 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh thông suốt trong mọi tình 

huống. 

1.12. Điện lực huyện Đức Thọ: Tăng cường kiểm tra hệ thống truyền tải, 

thiết bị điện, trạm biến thế, công trình điện lực; đồng thời xử lý khắc phục nhanh 

chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên 

tục và an toàn; có kế hoạch dự phòng máy phát điện để đảm bảo nguồn điện tại 

các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai. 

1.13. Ban Quản lý các dự án Xây dựng cơ bản huyện: Rà soát tiến độ thực 

hiện của các dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công và có phương án ứng phó kịp thời 

với tình huống bất lợi khi thiên tai xảy ra, đảm bảo an toàn cho công trình. 

1.14. Các phòng, ban, ngành và các đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao có trách nhiệm chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống thiên tai của 

ngành, đơn vị mình. Ngoài ra phải xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng về lực 

lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết để cùng phối hợp ứng cứu theo 

yêu cầu, chỉ đạo của UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện. 

2. Xác định các dự án đầu tư xây dựng quan trọng đang triển khai trên địa 

bàn, như: Hệ thống kênh Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2), Đường 

cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đường và cầu đường bộ Thọ Tường, kè Đồng - 

Lạc, kè Đức Hòa và các công trình thủy lợi cần được nâng cấp, sữa chữa trong 

giai đoạn 2020-2025, như: hồ Phượng Thành, hồ Đập Am, hồ Trốc Xối, hệ thống 

tiêu úng Lạng - Đồng - Hòa Lạc, hệ thống tiêu úng Đồng Bìn,… 

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của ngành trên các địa bàn ứng phó và các tình huống. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống thiên 

tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, trong đó có các giải pháp để bảo vệ kết cấu hạ 

tầng công trình phòng chống thiên tai, hạn chế các hư hỏng, thiệt hại của kết cấu 

hạ tầng do thiên tai, lũ lụt gây ra. 

- Cần phải thực hiện lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống thiên tai vào lập các 

dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là dự án đường giao thông, khu dân cư,... 

  Trên đây là báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg 

ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đức Thọ./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Thuỷ lợi Hà Tĩnh; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT, NN.  
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