
BÁO CÁO 

Công tác phòng chống thiên tai và TKCN 6 tháng đầu, 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

          I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN 
TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

 1. Tình hình thiên tai 

Sáu tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện, tình hình thời tiết khí hậu có 
diễn biến phức tạp. Điển hình vào các ngày 22-28/2; 15-19/4; 12/5; 16/5; 19-20/5; 
21/5; 22-28/5; 30/5. Loại hình thiên tai tập trung chủ yếu là rét đậm, rét hại, mưa, 
gió lốc, sạt lở đất. Gây thiệt hại tổn thất về, tài sản, cơ sở hạ tầng nhà cửa, hoa 
màu, nông nghiêp, vật nuôi của Nhân dân trên địa bàn huyện, trong đó tập trung 
tại các xã Vàng Ma Chải, Mồ Sì San, Pa Vây Sử, Tung Qua Lìn, Dào San, Sin 
Suối Hồ, Nậm Xe, Mù Sang, Ma Li Pho, Huổi Luông, Thị trấn, Lản Nhì Thàng, 
...Làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế -xã hội và đời sống của nhân dân. Tổng 
thiệt hại ước tính khoảng 4.613,31 triệu đồng, cụ thể:  

2. Tình hình thiệt hại 

2.1. Thiệt hại về nhà ở   

Tổng số hộ bị thiệt hại là 42 hộ, ước thiệt hại 573.48 triệu đồng trong đó 

Tổng số nhà bị thiệt hại do gió lốc tốc mái là 24 nhà/ 24 hộ, tổng số ngói 
bị thiệt hại, ngói Proxi măng 412 tấm, tôn 218,5 m2. Tổng thiệt hại ước khoảng 
73,48 triệu đồng, trong đó: 

- Thiệt hại hoàn toàn trên 70%: 01 hộ, ước giá trị thiệt hại khoảng 15 triệu 
đồng. 

- Thiệt hại nặng từ 30-50%: 04 hộ, ước giá trị thiệt hại khoảng 32 triệu 
đồng. 

- Thiệt hại một phần dưới 30%: 19 hộ, ước giá trị thiệt hại 26,5 triệu 
đồng. 

+ Số hộ bị sạt lở nhà ở cần phải di dời khẩn cấp: 10 hộ (xã Sin Suối Hồ 01 hộ, xã 
Lản Nhì Thàng 01 hộ, xã Ma Li Pho 04 hộ, Sin Suối Hồ 04 hộ). Ước giá trị thiệt hại 500 
triệu đồng. 

+ Số hộ nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở nhà ở: 04 hộ (xã Lản Nhì Thàng 03 
hộ, xã Huổi Luông 01 hộ,).  

+ Số hộ bị ảnh hưởng về nhà ở: 04 hộ xã Nậm Xe 
2.2. Thiệt hại về nông nghiệp 
Tổng diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 13,4 ha. Ước giá trị thiệt hại 

khoảng 1.381,4 triệu đồng. 
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+ Thiệt hại về diện tích mạ: Diện tích bị sạt lở 0,14 ha mạ của 19 hộ gia 
đình tại xã Lản Nhì Thàng (bản Sì Lèng Chải 12 hộ, Hồng Thu Mán 7 hộ, ước 
giá trị thiệt hại 24,7 triệu đồng. 

+ Thiệt hại về diện tích lúa mùa: Diện tích bị thiệt hại 1,78ha của 15 hộ 
(xã Tung Qua Lìn 05 hộ, xã Vàng Ma Chải 10 hộ). Ước thiệt hại khoảng 40,95 
triệu đồng. 

Mức độ thiệt hại: Thiệt hại nặng từ 50- 70%: 1,63 ha; thiệt hại một phần 
dưới 30% là 0,15 ha.  

+ Thiệt hại về cây hàng năm: Diện tích bị thiệt hại 3,88ha trong đó 
(Diện tích ngô 3,652ha, 34 hộ thuộc xã Lản Nhì Thàng, diện tích sắn 0,02ha 
01hộ xã Huổi Luông, diện tích lạc 0,21 ha của 08 hộ xã Lản Nhì Thàng). Ước 
giá trị thiệt hại khoảng 70,93 triệu đồng. 

+ Thiệt hại về cây dược liệu: Thiệt hại 0,115ha (cây thảo quả, cây sa 
nhân) của 04 hộ gia đình tại bản Séo Xiên Pho xã Lản Nhì Thàng. Mức độ thiệt 
hại trên 70%. Ước giá trị thiệt hại 11,4 triệu đồng. 

+ Thiệt hại về cây công nghiệp: Thiệt hại 0,12ha cây Cao Su tại bản 
Huổi Luông xã Hoang Thèn. Ước giá trị thiệt hại khoảng 40,8 triệu đồng. 

 + Thiệt hại về đất ruộng 1 vụ lúa: Diện tích bị thiệt hại 7,353 ha, số hộ 
bị thiệt hại 55 hộ (xã Lản Nhì Thàng 45 hộ, xã Sin Suối Hồ 09 hộ, xã Nậm Xe 
01 hộ). Ước giá trị thiệt hại khoảng 1.192,6 triệu đồng. 

+ Thiệt hại về chăn nuôi: Rét đậm rét hại làm chết 22 con trâu, nghé ở 
các xã (Mồ Sì San 04 con, xã Nậm Xe 01con, Vàng Ma Chải 02 con, Pa Vây Sử 
6 con, Dào San 06 con, Hoang Thèn 02 con, Tung Qua Lìn 01 con), Ước giá trị 
thiệt hại khoảng 235,5 triệu đồng. 

2.3. Thiệt hại về thủy lợi: Tổng số công trình bị hư hỏng 03 công trình ở 
xã Nậm Xe, xã Lản Nhì Thàng, Thị trấn chiều dài sạt lở (94,2m kênh, 04 m 
đường ống bị hư hỏng). Ước giá trị thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. 

2.4. Thiệt hại về giao thông: 

Tổng số công trình giao thông bị sạt lở hư hỏng: 09 công trình; ước giá trị 
thiệt hại khoảng 1.860 triệu đồng. Trong đó 

+ 01 công trình đường QL4D tại Km20+600; Km21+00- Km21+300; 
Km21+560-Km21+870 thuộc địa phận xã Lản Nhì Thàng, mưa lũ đất đá sạt lở trôi tràn 
xuống mặt đường gây ách tác giao thông (khối lượng đất đá sạt xuống nền, mặt đường 
6.833m3; lấp dãnh dọc 1.464m tại 30 vị trí; tắc thượng lưu lòng cống 51 m tại 04 vị trí; 
hư hỏng hộ lan mềm chiều dài 130m tại 02 vị trí; sạt lở tả ly âm 01 vị trí). Ước giá trị 
thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.  

+ 08 công trình giao thông địa phương (đường huyện, đường xã) cụ thể 
như sau: 

- 02 công trình giao thông tại xã Sin Suối Hồ bị sạt lở cụ thể: Tuyến 
đường Thèn Xin – Sin Suối Hồ sạt 05 điểm gây ách tắc giao thông; tuyến đường 
Trung tâm xã Sin Suối Hồ đi bản Chí Sáng bị nứt chiều dài khoảng 20m chia đôi 
đường, hiện xe không đi lại được. Ước giá trị thiệt hại khoảng 200,0 triệu đồng. 
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- 01 tuyến đường vào khu sản xuất bản Tô Y Phìn bị sạt lở 9 điểm khối 
lượng đất đá khoảng 1.355m3. Ước giá trị thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. 

-Tuyến đường từ QL 4D đi bản Tô Y Phìn xã Lản Nhì Thàng bị sạt lở, 28 
điểm tổng chiều dài sạt lở 460,3m, khối lượng đất đá 1.781m3, sạt lở đất đá tắc 
4 cống thoát nước. Ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. 

- Tuyến đường nội bản Van Hồ 2, xã Nậm xe bị sạt lở ta ly dương 03 
điểm khối lượng 16m3 đất đá. Ước giá trị thiệt hại khoảng 2 triệu đồng 

- Tuyến đường tỉnh lộ 132 đi Sì Lở Lầu. Đoạn từ bản Căng Ký, xã Tung 
Qua Lìn đến bản Sín Chải xã Pa Vây Sử bị sạt lở tại 05 vị trí (sạt gây tắc đường) 
Km32+890; Km34+400; Km34+500; Km33+380; Km37+770; chiều dài sạt lở 
khoảng 170m; xói lở hư hỏng rãnh dọc bê tông chiều dài 200m dọc tà luy âm, 
sụt hố caster 01vị trí và một số điểm sản lở khác với khối lượng đất đá khoảng 
4.000m3. Ước giá trị thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. 

- Tuyến đường giao thông bản Dền Thàng đi bản Van Hồ 2, bản Van Hồ 1 
bị sạt lở tà Luy dương chiều dài 5m, khối lượng đất bị sạt lở 8,0 m3. Ước giá trị 
thiệt hại khoảng 1,1 triệu đồng.  

- Tuyến đường trung tâm xã đi Ngài Trò - Hoàng Liên Sơn bị sạt lở tà luy 
dương 03 điểm chiều dài sạt lở 30m, khối lượng đất đá 43,0 m3. Ước giá trị thiệt 
hại khoảng 6,9 triệu đồng. 

2.5. Thiệt hại về giáo dục: 03 công trình nhà lớp học và nhà bán trú bị hư 
hỏng, trong đó: (01 công trình tại điểm trường trung học cơ sở xã Sì Lở Lầu, 02 
công trình nhà ở bán trú trường PTDTBT Trung học cơ sở và trường PTDTBT 
tiểu học xã Hoang Thèn) bị tốc mái 355,5 m2 tôn, hỏng vì kèo, hư hỏng thiết bị 
điện quạt..). Giá trị thiệt hại ước khoảng 285 triệu đồng 

2.6. Thiệt hại khác: Giá trị thiệt hại ước khoảng 208 triệu đồng 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI  

1. Về phòng ngừa 

1.1. Công tác chỉ đạo điều hành, ứng phó thiên tai, việc kiện toàn, 
nâng cao năng lực, ban chỉ huy các cấp và phê duyệt, triển khai kế hoạch 
PCTT, phương án ứng phó với cấp độ rủi do thiên tai các cấp. 

a) Đối với cấp huyện. 

 - Thực hiện luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn của 
Trung ương, của Tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ huy 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, phân công nhiệm vụ cho 
các thành viên Ban chỉ huy thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra, xây dựng các 
kế hoạch, phương án, phòng chống thiên tai. 

 - Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện được kiện toàn theo 
Quyết định số 220 /QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện 
Phong Thổ. Đồng thời chủ động ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ huy phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 266/QĐ-BCH và phân 
công nhiệm vụ của từng thanh viên Ban chỉ huy theo Quyết định số 274/QĐ-



4 

 

BCH ngày10/3/2022. Ban hành lịch trực công tác PCTT&TKCN đảm bảo theo 
quy định hiện hành. 

- Đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc triển khai công tác 
PCTT&TKCN;  xây dựng phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai theo 
quy định.Tổ chức diễn tập PCTT&TKCN cho ban chỉ huy PCTT&TKCN xã 
Mường So, mời BCH PCTT & TKCN các xã lân cận tham dự. Ngoài ra ban 
hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện một số 
nhiệm vụ cơ bản như: Tăng cường công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh 
trên cây trồng vật nuôi; tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy rừng; văn 
bản về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, 
văn bản về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất 
dịp 30/4 và 1/5 năm 2022.  Văn bản hướng dẫn, thống kê thiên tai và tình hình 
khắc phục thiên tai;  

- Chỉ đạo ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện tổ chức xây dựng báo cáo 
tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Chỉ đạo 
UBND các xã, thị trấn xây dựng báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn hàng năm. 

- Chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN xây dựng kế hoạch cử các thành 
viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN của huyện được phân công phụ trách các xã, thị 
trấn kiểm tra, hướng dẫn kiện toàn, xây dựng phương án,quy chế, phân công 
nhiệm vụ, lịch trực của các xã, thị trấn về công tác PCTT&TKCN. 

 b. Đối với UBND các xã, thị trấn: Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của 
Trung ương, của Tỉnh, huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã đã chủ động kiện 
toàn Ban chỉ huy,phan công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách thôn, bản 
làm nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống khắc phục 
hậu quả thiên tai, xây dựng kế hoạch, phương án, ứng phó khắc phục hậu quả 
thiên tai, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo kế hoạch. 

1.2. Kết quả thực hiện: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của 
Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai; kế hoạch số 60-KH/TƯ ngày 
17/3/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng 
ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; Kế hoạch số 1827/KH-
UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện chỉ thị số 
42-CT/TW, của Ban ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả 
thiên tai 

- Quán triệt sâu sắc và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân 

dân về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 76/NQ- CP; 

Kế hoạch số 60-KH/TƯ ngày 17/3/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-
CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; Kế hoạch 
số 1827/KH-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện 
chỉ thị số 42-CT/TW, của Ban ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả 
thiên tai: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, đoàn thể; nêu cao trách nhiệm, tinh thần tự giác của các cơ quan, ban, 
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ngành, đoàn thể và mỗi người dân trong việc thực hiện phòng, chống thiên tai. Xác 

định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo đúng các quan điểm chỉ 

đạo, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ đã được đề ra tại Nghị quyết số 76/NQ-CP, phù 

hợp với tình hình thực tế của huyện. 

 - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm 
cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biên giới và an toàn an ninh trên địa bàn huyện. 

 - Xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản, 
đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. 

 - Chuẩn bị vật tư dự trữ, phương tiện và lực lượng sẵn sàng khắc phục 
sự cố, đảm bảo giao thông luôn thông suốt khi có sự cố, thiên tai 

 1.3. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó 
của các cấp chính quyền, người dân và cộng đồng về PCTT 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, xã đã phối kết hợp với các cơ quan, 
ban nghành, đoàn thể, tuyên truyền các quy định về Luật phòng chống thiên tai, 
các văn bản cấp trên đén từng lớp nhân dân làm tốt tong tác phòng ngừa và ứng 
phó với tình hình thiên tai trên địa bàn như thông qua các hội nghị tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học qua các 
phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh..qua đó nhận thức về 
phòng chống thiên tai qua đó nhận thức của cán bộ và người dân trên địa bàn 
được nâng lên 

 1.4. Tình hình thực hiện phương châm “4 tại chỗ” tại địa phương; 
gắn xây dựng cộng đồng an toàn với tiêu chí an toàn về PCTT trong xây 
dựng nông thôn mới; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội xung 
kích PCTT cấp xã 

  Khi thiên tai xảy ra, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo UBND các xã, thị 
trấn thực hiện phương châm “4 tại chỗ” chủ động huy động nguồn nhân lực, 
vật tư, trang thiết bị và các nhu yếu phẩm khác tại chỗ trong điều kiện có thể 
cho phép. Nếu vượt khỏi khả năng xin hỗ trợ các nguồn lực từ cấp trên xuống 
và tiếp nhận nguồn huy động khác. Làm tốt công tác phối hợp giữa các lực 
lượng Công an, quân đội và các Ban, ngành đoàn thể, đóng chân trên địa bàn 
như Biên phòng, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 và các lực lượng khác tích 
cực tham gia ứng phó tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai xảy ra ; Tập trung 
thành lập 17 đội xung kích với 1.227 thành viên; chuẩn bị sẵn các nhu yếu 
phẩm để đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho Nhân dân; chuẩn bị sẵn các 
phương tiện tham gia thực hiện tìm kiếm cứu nạn. 

  1.5. Tổ chức tập huấn, diễn tập phương án ứng phó thiên tai TKCN ở 
các cấp 

Tổ chức diễn tập ứng phó, phòng chống thiên tai Ban Chỉ huy phòng 
chống thiên tai & TKCN xã Mường So phối hợp Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ 
chức 01 cuộc diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ 
năm 2022 (kết quả đạt xuất sắc).  

 2. Về ứng phó 

           2.1. Kết quả công tác dự báo, cảnh báo so với diễn biến thiên tai thực tế 
tại địa phương 
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 - Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT & 
TKCN các xã, thị trấn, Tổ chức cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ 
quét; hướng dẫn Nhân dân gia cố, chằng chống nhà cửa; tổ chức kiểm soát 
người qua lại tại các khu vực nguy hiểm, khu vực nguy cơ sạt lở... 

 - Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện, xã đã thực hiện việc xây dựng và 
phân công lịch trực Thường trực Ban chỉ huy, văn phòng Thường trực Ban Chỉ 
huy PCTT&TKCN huyện, xã; duy trì chế độ trực 24/24 h vào các tháng trong 
năm. Trước mùa mưa bão Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện đã xây dựng kế 
hoạch và cử các thành viên Ban chỉ huy đi thực tế kiểm tra, hướng dẫn các xã, 
thị trấn chuẩn bị các nội dung cần thiết để chủ động ứng phó với thiên tai. 

 -Tiến hành rà soát các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở, thực hiện di 
chuyển 02 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở. 

 2.2. Công tác thông tin, tuyên truyền các bản tin cảnh báo, dự báo 
đến các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng để chủ động phòng, tránh 

 Sau khi nhận được các bản tin cảnh báo đến huyện; Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN huyện kịp thời chuyển đến các thành viên ban chỉ huy 
PCTT&TKCN huyện; Trưởng Ban chỉ huy PCTT &TKCN các xã, thị trấn qua 
hệ thống ra lô và Trưởng ban chỉ huy lại thông tin thông tin kịp thời về cảnh báo 
tình hình thời tiết cực đoan đến các thành viên và trưởng thôn bản, người dân 
bằng các hình thức: Điện thoại, họp bản, trên các phương tiện loa truyền thanh, 
ra lô, mạng xã hội. Qua đó nhân dân đã nắm được và chủ động các biện pháp 
phòng chánh, ứng phó. 

 2.3. Công tác chỉ đạo, tổ chức ứng phó với các trận thiên tai lớn xảy 
ra tại địa phương: Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện chưa xảy ra thiên 
tai lớn. Tuy nhiên ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, các xã, thị trấn đã chủ 
động trong công tác trực ban 24/24 giờ, chỉ đạo có hiệu quả phương án phòng 
chống thiên tai đã đề ra, chuẩn bị tốt việc huy động lực lượng ứng phó, sơ tán 
người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn; hạn chế mức thấp nhất thiệt hại 
về người và tài sản của nhân dân khi xảy ra các tình huống thiên tai. Chuẩn bị 
lương thực, thuốc men.. đảm bảo đời sống của nhân dân, không để nhân dân bị 
đói, bị khát khi thiên tai xảy ra. 

 III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra UBND huyện, Văn phòng Thường trực 

PCTT & TKCN huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, ban chỉ huy PCTT & 

TKCN xã, thị trấn thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá mức 

độ thiệt hại do thiên tai gây ra báo cáo Ban Chỉ huy PCTT huyện tổng hợp kịp 

thời báo cáo cấp trên. Chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT &TKCN huyện, các phòng 

ban chuyên môn của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn đi kiểm tra, xác 

minh thiệt hại, hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời cho các hộ gia đình bị thiệt hại 

 UBND các xã đã chủ huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng để thực 

hiện củng cố, tu bổ, xử lý, khắc phục các công trình thủy lợi, giao thông, hỗ trợ 

sản xuất, hỗ trợ tu sửa nhà cửa cho nhân dân, thực hiện di dân ra khỏi vùng có 

nguy cơ bị sạt lở. Cụ thể: 
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Chủ động khôi phục diện tích đất bị sạt lở, vùi lấp, khẩn trương tổ chức 

sản xuất, gieo trồng lại những diện tích nông nghiệp đã bị thiệt hại nhằm đảm 

bảo thời vụ và kế hoạch sản xuất. 

Về nhà ở, đời sống: Đã thực hiện di chuyển 02 hộ nằm trong vùng có 

nguy cơ sạt lở tại xã Ma Ly Pho; Đang tiếp tục vận động 12 hộ nằm trong vùng 

sạt lở và vùng nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn. Thực hiện khắc phục 

xong 04 hộ bị ảnh hưởng do nước tràn vào nhà ở tại xã Nậm Xe. 

Nạo vét khối lượng đất đá bồi lấp; khắc phục, sửa chữa các công trình 

(công trình thủy lợi, đường giao thông...). 

+ Về công trình giao thông 

- 02 tuyến đường QL4D tại Km20+600; Km21+00- Km21+300; Km21+560-
Km21+870 thuộc địa phận xã Lản Nhì Thàng; Tuyến đường tỉnh lộ 132 đi Sì Lở 
Lầu. Đoạn từ bản Căng Ký, xã Tung Qua Lìn đến bản Sín Chải xã Pa Vây Sử bị 
sạt lở, Ban chỉ huy PCTT &TKCN các xã đã phối hợp với Công ty cổ phần quản 
lý và xây dựng đường bộ 3 tỉnh Lai Châu hót sụt sạt đảm bảo giao thông đi lại. 

 - 02 công trình giao thông tại xã Sin Suối Hồ. Ban Chỉ huy PCTT & 
TKCN xã đã phối hợp với các nhà thầu đang thi công tuyến đường Thèn Xin – 
Sin Suối Hồ thực hiện khắc phục xử lý. 

- 02 tuyến đường vào khu sản xuất bản Tô Y Phìn và Tuyến đường từ QL 
4D đi bản Tô Y Phìn xã Lản Nhì Thàng. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng 
chuyên môn đi đo đạc và lập hồ sơ khắc phục. Dự kiến kinh phí khắc phục 230 
triệu đồng. 

- 03 tuyến đường nội bản, liên bản tại xã Nậm Xe, hiện tại UBND xã đã 
vận động nhân dân tạm thời hót sạt để cho xe máy và nhân dân đi lại. 

+ Về công trình trường học: 03 công trình nhà lớp học và nhà bán trú bị 
hư hỏng tại xã Sì Lở Lầu và xã Hoang Thèn. Đã thực hiện khắc phục xong, bằng 
nguồn vốn dự phòng ngân sách huyện, tổng mức đầu tư 285 triệu đồng. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG 
THIÊN TAI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống 

thiên tai; chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP 

ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Kế hoạch số 

60-KH/TU ngày 13/7/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1827/KH-UBND ngày 

01/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, 

ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 

2. Quán triệt công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu: Phòng tránh là chính, 

ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả với phương châm ''4 

tại chỗ'' (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư và phương tiện tại chỗ, hậu 
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cần tại chỗ). Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ các lực lượng, chỉ đạo kịp thời, 

đồng bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn. 

3. Tăng cường công tác truyền tin, phổ biến kịp thời các thông tin dự báo 

thời tiết, các chủ trương, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác PCTT. Đồng thời phổ 

biến cho Nhân dân các kiến thức, kinh nghiệm trong việc chủ động phòng, 

chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh, 

truyền hình và các hình thức khác. Từng bước nâng cao khả năng chuẩn bị, ứng 

phó, phục hồi của cộng đồng trước, trong và sau thiên tai.  

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi tình 

hình thời tiết, thiên tai, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo các phương án, biện 

pháp và giải pháp chủ động phòng, chống, ứng phó thiên tai.  

5. Tập trung rà soát các điểm tập trung dân cư, đặc biệt là các khu, điểm 

tái định cư, những điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra mưa đá, gió lốc, lũ quét, sạt 

lở đất... tuyên truyền, cảnh báo Nhân dân và có phương án ứng phó kịp thời với 

tình huống bất lợi khi thiên tai xảy ra. Đối với những điểm dân cư nằm trong 

vùng nguy cơ cao cần phải di chuyển để đảm bảo an toàn về người và tài sản. 

Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến thiên tai để chủ động cảnh báo, thông 

tin kịp thời đến các xã, thị trấn, thôn, bản để người dân biết, chủ động ứng phó. 

6. Tổ chức luyện tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn tại xã Xã Lản 

Nhì Thàng. 

7. Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ phòng, chống thiên tai và 

TKCN. Từng bước nâng cao năng lực công tác dự báo, cảnh báo thiên tai để 

giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất. 

8. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác cứu trợ và khắc phục hậu 

quả thiên tai, ổn định đời sống cho Nhân dân, tái thiết và khôi phục sản xuất, 

môi trường sinh thái sau thiên tai. 

9. Đối với các công trình đang quản lý, khai thác, sử dụng: Kiểm tra, đánh 

giá và xử lý các hạng mục hư hỏng, nâng cấp công trình đảm bảo an toàn khi 

thiên tai xảy ra... 

10. Quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên trên các sông suối, việc xây 

dựng các công trình thủy điện, xây dựng các công trình có xả thải ven các sông 

suối để tránh gây sạt lở và cản trở dòng chảy tiêu thoát lũ. 
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11. Tổ chức tốt công tác thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn theo quy định, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các diễn biến thiên tai. 

Thực hiện nghiêm túc và đúng hướng dẫn về chế độ báo cáo, thông tin. 

12. Xây dựng báo cáo Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022, kế 

hoạch PCTT&TKCN năm 2023. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác PCTT và tìm 

kiếm cứu nạn 6 tháng cuối năm 2022 của Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện 

Phong Thổ./. 

Nơi nhận: 

- Sở NN & PTNT tỉnh Lai Châu; 

- Chi cục thủy lợi tỉnh Lai Châu; 

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Bảo Trung 
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