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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  
năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai năm 2018 

 

Năm 2017, là năm có số lượng bão kỷ lục 16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt 
đới. Năm 2017, là năm có tổng lượng mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi mưa lớn 
hơn trung bình nhiều năm khoảng 20 đến 40 %. Tỉnh Lạng Sơn không bị ảnh 
hưởng trực tiếp bởi bão, nhưng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hoàn lưu cơn 
bão số 06, số 07 cùng một số loại hình thiên tai khác đã gây những thiệt hại nhất 
định về người, tài sản và các công trình hạ tầng. Tuy nhiên do có sự chủ động của 
các cấp, các ngành, của người dân nên công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn (PCTT và TKCN) đã đạt được kết quả nhất định, tổ chức thực hiện tốt 
những nhiệm vụ đề ra, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. 

 Để đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém nhằm 
rút kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh 
Lạng Sơn báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 
2018 như sau:  

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI  

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2017 
 

 I. Tình hình thiên tai và thiệt hại  

1. Về mưa 

Bắt đầu từ tháng 5 trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa, lốc, mực nước trên các 
hồ, đập đã được bổ sung đáng kể. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và cơn bão số 
06, số 07 trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông sét. Tổng 
lượng mưa năm 2017 tại các trạm cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, phổ biến từ 
1.432,9mm đến 1.882,6mm; lượng mưa phân bố không đều, ít mưa ở các tháng 2, 
4 và tháng 11, 12. Tổng lượng mưa đo được tại các trạm như sau: 

Trạm đo 
TP 

Lạng Sơn 

Thất 
Khê 

Bắc 
Sơn 

Hữu 
Lũng 

Đình 
Lập 

Lượng mưa tại các trạm (mm) 1.466,9 1.882,6 1.786,3 1.432,9 1.602,6 

Lượng mưa bình quân nhiều năm 1.360 1.462 1.516 1.442 1.494 

               % 107,9 128,8 117,8 99,4 107,3 

 2. Tình hình thiên tai và thiệt hại trên địa bàn tỉnh 

Trên địa bàn tỉnh Lang Sơn những ngày đầu của năm 2017 gần như không 
có mưa. Nhưng từ tháng 5 trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa, lốc, mực nước trên 
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các hồ, đập đã được bổ sung đáng kể. Đến đầu tháng 6 nắng nóng đã xảy ra trên 
diện rộng ở các địa phương trong tỉnh, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt làm 
ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp. Từ tháng 7 đến tháng 9 trên biển Đông đã 
xuất hiện nhiều cơn bão gây mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng nên gây 
ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên không 
ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Lạng Sơn, nhưng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và 
cơn bão số 06, số 07 trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông sét.  
Với sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự 
tích cực của nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai, nhiều biện pháp chủ 
động phòng chống thiên tai đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, thiên tai đã gây ra 
một số thiệt hại của nhà nước và nhân dân.  

Ước tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2017 là trên 41 tỷ đồng.  

(Cụ thể  như biểu đính kèm) 

 II. Công tác chỉ đạo và công việc đã triển khai trong năm 2017 

 1. Chỉ đạo của Trung ương 

 UBND tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh luôn nhận được 
sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT- Ủy ban 
quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, Lãnh đạo các Bộ ngành về công tác 
phòng chống thiên tai như chỉ đạo trực tiếp, công điện, các văn bản chỉ đạo ứng 
phó với từng cơn bão và diễn biến mưa, lũ kéo dài…đã giúp cho UBND, Ban 
Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả trong công tác 
phòng chống và khắc phục hậu quả của thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

 2. Chỉ đạo của tỉnh 

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 
PCTT và TKCN như: Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lạng Sơn; Kế 
hoạch số 105/KH-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch PCTT và 
TKCN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 21/4/2017 
về Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; Kế 
hoạch diễn tập phòng chống lụt bão tại huyện Tràng Định; Quyết định số 
606/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thu nộp 
Quỹ PCTT năm 2017;  

- Chỉ đạo UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố, các 
Sở, Ban, ngành kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN; phân công nhiệm vụ 
thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, nhiệm vụ đảm bảo cơ sở vật chất, 
phương tiện cho công tác PCTT và TKCN trên địa bàn; 

- Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra Thủy điện Thác Xăng 
trong sáng ngày 24/8 trên địa bàn huyện Tràng Định. Ngoài ra, trước và trong 
thiên tai xảy ra tỉnh cũng đã ban hành Công điện và các văn bản chỉ đạo đối phó, 
khắc phục hậu quả thiên tai rét hại, mưa lũ gây ra trên địa bàn. Sau khi thiên tai 
xảy ra, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo khắc phục hậu quả, kiểm tra 
đánh giá thiệt hại và hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân 
dân vùng thiên tai; 
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- Chỉ đạo, ra quyết định hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra từ 
nguồn kinh phí Qũy Phòng, chống thiên tai tại huyện Văn Quan, Tràng Định, 
Lộc Bình và nhiều văn bản chỉ đạo khác… 

 3. Tình hình triển khai, thực hiện công tác PCTT và TKCN 

 a) Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.  

 Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTT và 
TKCN trên địa bàn tỉnh nhằm đối phó kịp thời khi có bão lũ xảy ra. Tổng kết 
công tác PCTT và TKCN năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017 đến các cấp, 
các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện. 

 - Ban hành kế hoạch, phương án PCTT và TKCN năm 2017 đồng thời chỉ 
đạo UBND các huyện, thành phố, các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, 
phương án PCTT và TKCN, các địa phương phù hợp với điều kiện cụ thể của 
từng ngành, từng địa phương nhằm thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. 

 - Ban hành một số văn bản như: Quyết định số 35/QĐ-BCH ngày 
16/3/2017 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 
tỉnh; nhiệm vụ đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; Kế hoạch số 74/KH-PCTT ngày 
31/5/2017 về kế hoạch kiểm tra công tác PCTT và TKCN năm 2017 (thành lập 
11 đoàn đi kiểm tra tại các huyện, thành phố); Kế hoạch số 72/KH-PCTT ngày 
19/4/2017 về kế hoạch tập huấn lái xuồng năm 2017; Kế hoạch số 122 
KH/PCTT-CTĐLS về hoạt động phối hợp năm 2017 giữa Ban Chỉ huy phòng, 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn. 

 - Chỉ đạo Văn phòng thường trực 24/24h để theo dõi diễn biến mưa bão, 
báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đưa ra các chỉ lệnh kịp 
thời, các biện pháp phòng tránh nhằm chủ động sơ tán, di dời dân ở các khu vực 
nguy hiểm; đảm bảo an toàn các công trình, các hồ chứa... 

 - Trước, trong khi bão, lũ xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã 
ban hành các văn bản, các công điện…chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các 
huyện, thành phố, các sở, ngành và cử cán bộ trực 24/24h để theo dõi diễn biến 
thời tiết, bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hồ chứa và 
xử lý kịp thời có hiệu quả đối với các tình huống thiên tai xảy ra. Tổng hợp thiệt 
hại và nhu cầu hỗ trợ, tham mưu trình UBND tỉnh khắc phục, hỗ trợ cho huyện 
Tràng Định, huyện Văn Quan, Lộc Bình bị thiệt hại… 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài phát thanh và Truyền hình 
tỉnh cùng một số đơn vị liên quan đã thành lập đoàn đi kiểm tra tại huyện Lộc 
Bình về công tác ứng phó với cơn bão số 06 và kiểm tra thực địa tại 03 hồ Tà Keo, 
Nà Cáy, Bản Nùng…Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi 
Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố chủ động kiểm tra, có phương án đảm 
bảo an toàn công trình hồ đập; điều tiết, vận hành hợp lý. Rà soát các công trình 
đang thi công, sửa chữa, có các biện pháp bảo đảm cho người, phương tiện, vật tư 
máy móc và đảm bảo cho công trình. 

 - Triển khai mở 04 lớp tập huấn Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản 
lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” cho 160 cán bộ cấp xã vùng thường xuyên chịu 
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ảnh hưởng thiên tai và xã đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020. 

 - Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã phối hợp với Đài Khí 
tượng Thuỷ văn tỉnh tổ chức trực ban 24/24h theo quy định, thường xuyên theo 
dõi tình hình mưa, lũ và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

 b) Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố 

 - Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 
2017; ban hành kế hoạch phương án PCTT và TKCN; triển khai thu Quỹ PCTT 
theo kế hoạch; tổ chức kiểm tra các hồ chứa nước, công trình thủy lợi trên địa 
bàn quản lý, tổ chức trực ban 24/24h, rà soát các khu dân cư sinh sống, khu vực 
sông suối, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất có phương án đảm 
bảo an toàn cho người và tài sản; 

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, phân công nhiệm vụ cho các 
thành viên trong Ban Chỉ huy, ban hành Kế hoạch phương án PCTT và TKCN 
năm 2017, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn được phân công 
và ban hành các văn bản triển khai khác; 

c) Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Sở, ban, ngành 

Theo chức năng, nhiệm vụ các cơ quan đã chủ động, tích cực triển khai 
công tác phòng chống thiên tai, trực tiếp kiểm tra địa bàn phụ trách, chỉ đạo xử 
lý tại các địa bàn trọng điểm, tại cơ sở, tập trung khắc phục hậu quả... 

4. Kết quả thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2017 

Thực hiện Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh 
về việc giao chỉ tiêu thu nộp Quỹ PCTT năm 2017. Tổng kế hoạch giao là 5.249 
triệu đồng. Trên cơ chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, phó Chủ tịch UBND 
tỉnh tại cuộc họp tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2016 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2017. UBND các huyện, thành phố đã nghiêm túc thực hiện, chỉ 
đạo các phòng chuyên môn triển khai thực hiện. Năm 2017 đã thu được 
5.113.231.341 đồng, đạt trên 97,0% kế hoạch giao, trong đó Thành phố Lạng 
Sơn thu đạt 158,5% kế hoạch giao. Tổng số chi khắc phụ hậu quả thiên tai năm 
2017 là 5.129.563.000 đồng. 

Nhìn chung kết quả thu năm 2017 cao hơn so với năm 2016, do nhận thức 
về công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của nhân dân và các tổ chức, cá 
nhân, các doanh nghiệp được nâng lên nhiều. Bên cạnh đó, cùng với sự nỗ lực 
chỉ đạo của UBND các huyện, thành phố đã góp phần tích cực bổ sung thêm 
nguồn lực cho công tác hỗ trợ về thiên tai.  

 5. Công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai: 

Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, các ban ngành liên quan 
tổ chức huy động tối đa lực lượng hỗ trợ nhân dân, ổn định cuộc sống, sản xuất 
kinh doanh, khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai. 
Tổ chức khắc phục, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng để sớm ổn định sản 
xuất. Cụ thể như sau: 

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 
về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ trên 4.945 triệu đồng 
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từ Qũy phòng, chống thiên tai để khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn một số 
huyện (Tràng Định trên 2.396 triệu đồng; Cao Lộc trên 1.045 triệu đồng; Lộc 
Bình  1.314 triệu đồng; Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (Chi cục 
Thủy lợi) 190 triệu đồng). 

- Quyết Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 15/11/ 2017 về việc hỗ trợ 
kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn một số huyện, hỗ trợ trên 293,2 
triệu đồng từ Qũy phòng, chống thiên tai để khắc phục hậu quả thiên tai trên địa 
bàn một số huyện (Tràng Định 250 triệu đồng; Huyện Văn Quan 43,2 triệu 
đồng). 

- Đã chủ động và tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định 
số 1872/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh 
phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt 
lở đất từ giữa tháng 8 năm 2017 đến đầu tháng 10 năm 2017. 

Ngoài ra UBND các huyện, thành phố có thiên tai xảy ra trên địa bàn đã 
chủ động sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách năm 2017 hỗ trợ cho các hộ gia 
đình bị thiệt hại về nhà ở, nông lâm nghiệp…để khắc phục hậu quả thiên tai bão 
lũ năm 2017 gây ra. 

III. Những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm: 

1. Thuận lợi 

 - Sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
kịp thời của Ban Chỉ đạo TW về PCTT, UBQG ứng phó sự cố thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp giữa Ban Chỉ huy 
PCTT và TKCN tỉnh với các Sở, ngành, các huyện, thành phố…trong việc ứng 
phó với thiên tai, nhất là trong khi thiên tai xảy ra. 

  - Công tác chuẩn bị PCTT và TKCN đã được các cấp, các ngành trong 
tỉnh quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc. Vì vậy nâng cao khả năng phòng 
ngừa và ứng phó trong các tình huống thiên tai. 

 - Công tác dự báo, cảnh báo từ Ban chỉ đạo TW về PCTT, Trung tâm Dự 
báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh được chủ động 
và kịp thời. 

 - Được tỉnh quan tâm cấp một phần kinh phí cho việc mua sắm, bổ sung 
trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, tạo điều kiện thuận 
lợi cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ PCTT và TKCN. 

 - Công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho vùng bị thiệt hại cũng đã được 
các cấp, các ngành, các địa phương chú trọng quan tâm thực hiện, có tác dụng 
thiết thực trong việc ổn định đời sống nhân dân trong vùng bị thiên tai. 

 2. Khó khăn  

 Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong những đợt thiên tai lớn 
gần đây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng đang có xu thế gia tăng; công tác 
phòng chống thiên tai thực tiễn hiện nay đã, đang bộc lộ một số tồn tại, hạn chế 
như sau:  

 - Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, năng lực ứng phó của lực lượng 
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phòng chống thiên tai với một số tình huống thiên tai lớn còn nhiều bất cập, lúng 
túng. 

 - Nguồn lực cho phòng chống thiên tai còn hạn chế và phân tán, chưa có 
đầu mỗi để theo dõi, điều phối tổng thể; chưa có chính sách tài chính bền vững 
trước thiên tai, chưa huy động được nhiều doanh nghiệp, cộng đồng xã hội tham 
gia đầu tư hoặc cung cấp dịch vụ phòng chống thiên tai; 

 - Công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, dự báo còn hạn chế, nhất là 
ở những vùng sâu, vùng xa, vùng bị chia cắt bởi mưa lũ, việc thông tin diễn biến 
về mưa lũ đến người dân ở một số nơi chưa kịp thời. 

 - Trang thiết bị phục vụ công tác dự báo, cảnh báo, còn thiếu do mạng lưới 
đo mưa, quan trắc thủy văn còn thưa thớt, thiếu trang thiết bị hiện đại. Trang thiết bị 
cứu hộ, cứu nạn còn thiếu chưa đáp ứng được so với tình hình thiên tai như hiện nay. 

 - Một số hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp chưa được đầu tư sửa chữa, 
nâng cấp do thiếu nguồn kinh phí nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong 
mùa mưa lũ. 

 - Nhận thức của một số người dân về các biện pháp phòng, tránh, ứng phó 
với thiên tai còn hạn chế nên chưa chủ động trong tự phòng, tránh và tư tưởng 
chủ quan, mất cảnh giác còn tồn tại trong người dân ở một số nơi nên vẫn xảy ra 
thiệt hại về người không đáng có. 

3. Bài học kinh nghiệm 

Từ thực tiễn công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là trong ứng phó với 
hạn hán, mưa lũ lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới... đã rút ra những bài 
học kinh nghiệm để phòng chống thiên tai ngày càng hiệu quả hơn. Đó là: 

 - Công tác phòng chống thiên tai phải lấy phòng ngừa là chính, dựa vào 
nhân dân là chính, chính quyền cơ sở là chính. Đầu tư trong giai đoạn phòng 
ngừa sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với giai đoạn ứng phó khắc phục 
hậu quả. 

 - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền 
thông về diễn biến của mưa lũ trên địa bàn tỉnh để nhân dân biết và chủ động 
phòng tránh. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, trực tiếp dùng xe lưu động, 
dùng loa tay thông tin cảnh báo đến các khu dân cư có nguy cơ cao về ngập lụt, 
sạt lở đất, lũ quét.. để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động phòng tránh. 

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị trước khi có thiên tai như kiện toàn Ban 
Chỉ huy PCTT và TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, rà soát 
và điều chỉnh bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai hằng năm. 

- Chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi sát sao, dự báo khả năng và mức 
độ ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn tỉnh, ban hành kịp thời các chỉ lệnh kịp 
thời, công điện hỏa tốc và phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo các 
cấp, các ngành kiểm tra, rà soát các phương án phòng tránh, chỉ đạo nhân dân 
phòng tránh.  

 - Tập trung chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh xuống đến các cơ sở: Chỉ đạo kiểm 
tra, xử lý tại các địa bàn trọng điểm, tại cơ sở, chuẩn bị các phương án đối phó 
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với mưa lũ, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực 
ngầm, đường bị ngập, sạt lở...kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực 
sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố trong mưa bão. 

  - Làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các huyện, thành 
phố, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, chủ động phối hợp triển khai kịp 
thời các phương án phòng tránh, ứng cứu cũng như di dời người dân ra khỏi 
những vùng có nguy cơ đã được cảnh báo. 

 - Thực hiện nghiêm túc và chủ động vận động giúp đỡ người dân di dời, 
sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, thậm chí dùng biện pháp cưỡng chế đối với 
hộ cố tình không di dời... 

 - Thực hiện tốt công tác trực ban 24/24 giờ, chỉ đạo tổ chức thực hiện các 
biện pháp ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại 
do thiên tai gây ra. 

 

 Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018 

Nhận định Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết: 
Hiện nay hiện tượng ENSO sẽ tiếp tục được xác định đanh ở trạng thái La Nina 
yếu, theo các kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO cho thấy xu hướng 
tăng dần của nhiệt độ mặt nước biển khu vực Nino 3.4; Hiện tượng  ENSO được 
dự báo nhiều khả năng sẽ chuyển sang trạng thái trung tính từ các tháng nửa 
cuối năm 2018 với xác xuất trong khoảng từ 55-65%. Khu vực Lạng Sơn có khả 
năng chịu ảnh hưởng từ 01 – 02 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Vì vậy, nhiệm 
vụ PCTT và TKCN năm 2018 là tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Chủ động 
phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” 
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó, lấy 
phòng tránh là chủ yếu. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề ra một số nhiệm 
vụ chính như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TW về PCTT, 
Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND 
tỉnh về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; Chương trình hành động 
thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 
2020, đặc biệt là lồng ghép việc giảm nhẹ thiên tai với quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm phát triển bền vững. 

2. Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành thực hiện tốt 
phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị cơ sở vật chất theo kế hoạch đã phân công, 
chú trọng cho các vùng trọng yếu, có nguy cơ sạt lở đất, đá, vùng thường xuyên 
bị chia cắt. Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành viên Ban 
Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành 
phố và các Sở ngành để đảm bảo sẵn sàng công tác chỉ đạo, chỉ huy từ phòng 
ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả.  



 8 

 3. Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
năm 2018 tại các huyện, thành phố; 

 4. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền: Luật Phòng, chống thiên tai; Luật thủy 
lợi; Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về 
thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.  

5. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổ chức trực ban 24/24 
giờ theo quy định, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy tỉnh và các đơn vị liên 
quan theo dõi, thu thập xử lý thông tin báo cáo cấp trên để ra các chỉ lệnh kịp 
thời về PCTT và TKCN; thực hiện nghiêm túc Quy chế trực ban, họp điều hành 
ứng phó thiên tai; tham mưu, xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất của Ban 
Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo TWPCTT 
theo quy định. Lập kế hoạch, mua sắm bổ sung phương tiện, trang thiết bị PCTT và 
TKCN năm 2018. 

6. Thực hiện tốt các chính sách, công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả 
thiên tai ổn định đời sống cho nhân dân, khôi phục sản xuất, môi trường sinh 
thái sau thiên tai. Đôn đốc các huyện, thành phố thu Quỹ Phòng, chống thiên tai 
theo Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 theo kế hoạch giao. 

 7. Kịp thời khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân tiêu biểu có nhiều 
thành tích xuất sắc và có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cố tình 
không chấp hành hoặc không thực hiện sự chỉ đạo trong công tác PCTT và TKCN. 

8. Tổ chức thực hiện: 

a) Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai công tác 
phòng chống thiên tai. Đối với các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh 
chủ động kiểm tra công tác phòng chống thiên tai theo kế hoạch của Ban Chỉ 
huy PCTT và TKCN tỉnh. 

b) Đối với các huyện, thành phố: 

- Khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN theo đúng 
quy định; phân công rõ trách nhiệm, lĩnh vực, công việc phụ trách, địa bàn theo 
dõi cho từng thành viên Ban Chỉ huy. Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai năm 
2018;  

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng chống thiên 
tai năm 2018 theo Luật Phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, 
chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, 
đồng thời bảo đảm nguyên tắc dựa vào sức dân là chính;  

- Chỉ đạo các xã, phường thị trấn tiếp tục rà soát, bổ sung các vị trí có 
nguy cơ cao về thiên tai, cập nhật trên bản đồ rủi ro thiên tai ngập úng, lũ quét, 
sạt lở đất. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; 

- Chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt việc thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai 



 9 

năm 2018 trên địa bàn theo Quyết định số 564/QĐ-UBND, ngày 29/3/2018 của 
UBND tỉnh; tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương 
trong công tác cứu trợ, hỗ trợ; thực hiện lồng ghép các nguồn lực để tập trung hỗ 
trợ khắc phục hậu quả thiên tai; 

- Triển khai thực hiện kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 22/02/2018 của 
UBND tỉnh về công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2017 và 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận:   
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;                             
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và 
TKCN tỉnh (QĐ 583); 
- UBND các huyện, TP; 
- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
                                                                                                 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH PCTT 

 
  
 
 
 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN 
Lê Thị Thanh Nhàn 
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