
 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và  

Tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 2458/SNN-TL ngày 15/11/2022 của Sở Nông nghiệp & 

PTNT tỉnh Lai Châu về việc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2022 và kết 

quả thực hiện khung giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống 

thiên tai. UBND huyện Phong Thổ báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

NĂM 2022 

1.Tình hình thiên tai  

Năm 2022 trên địa bàn huyện Phong Thổ, tình hình thời tiết khí hậu diễn biến 

phức tạp, Điển hình vào các ngày 22-28/2, 15-19/4, 12/5, 16/5, 19-20/5; 21/5, 30/5, 

8/6, 10/-13/6, 14-15/6, 16-17/6, 22/6, 25/6, 29/6, 30/6, 5/7, 7-9/7, 29/7, 24/8, 

27/8,17/10. Loại hình thiên tai tập trung chủ yếu là rét đậm, rét hại, mưa, gió lốc, sét 

và sạt lở đất. 

2. Tình hình thiệt hại 

Thiên tai đã 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: Sì Lở Lầu, Mồ Sì San, Pa Vây Sử, Tung Qua Lìn, Dào San, Sin Suối Hồ, Nậm Xe, 

Mù Sang, Bản Lang, Ma Li Pho, Huổi Luông, Thị trấn, Lản Nhì Thàng, Khổng Lào, 

Hoang Thèn, Vàng Ma Chải, Mù Sang... làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội 

và đời sống của Nhân dân. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 8.707,1 triệu đồng cụ thể 

như sau: 

2.1. Thiệt hại về nhà ở  

Tổng số hộ bị thiệt hại là 68 hộ, ước giá thiệt hại 1.222,40 triệu đồng trong đó 

+ Số hộ bị tốc mái 31 hộ, tổng số ngói bị thiệt hại ngói Pro 463 tấm, tôn 

314,5m2. Tổng thiệt hại ước khoảng 85,48 triệu đồng, trong đó: 

- Thiệt hại hoàn toàn trên 70%: 02 hộ, ước giá trị thiệt hại 22 triệu đồng. 

- Thiệt hại nặng từ 30-50%: 4 hộ, ước giá trị thiệt hại 32 triệu đồng. 

- Thiệt hại một phần dưới 30%: 25 hộ, ước giá trị thiệt hại 32,5 triệu đồng 
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+ Số hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở 33 hộ trong đó cần phải di dời khẩn cấp: 

29 hộ, ước giá trị thiệt hại 1.130,9 triệu đồng. 

+ Nhà bị ảnh hưởng về nhà ở do mưa lũ: 04 hộ 

+ Số hộ thiệt hại khác về nhà ở: 01hộ, ước giá trị thiệt hại khoảng 5 triệu đồng. 

2.2. Thiệt hại về nông nghiệp: Tổng diện tích lúa, ngô, hoa màu… bị thiệt 

hại 35,7ha; ước giá trị thiệt hại khoảng 2.216,8 triệu đồng. Trong đó: 

+ Thiệt hại về diện tích mạ: Diện tích bị sạt lở 0,150 ha (mạ lúa thuần 0,147 

ha, mạ lúa lai 0,003 ha) tại các xã Lản Nhì Thàng, Khổng Lào. Ước giá trị thiệt hại 

25,7 triệu đồng. 

+ Thiệt hại về diện tích lúa mùa: Diện tích bị thiệt hại 4,66 ha tại các xã (xã 

Tung Qua Lìn, xã Vàng Ma Chải, xã Bản lang, xã Sin Suối Hồ, xã Huổi Luông, Mù 

Sang, xã Sì Lở Lầu, Khổng Lào, Dào San). Ước thiệt hại khoảng 320,70 triệu 

đồng. 

+ Thiệt hại về cây hàng năm: Tổng diện tích là 23 ha trong đó: 

+ Diện tích ngô thiệt hại 21,09 ha ở các xã (Lản Nhì Thàng, xã Huổi Luông 

Vàng Ma Chải), diện tích hoa màu khác 1,91ha của xã Huổi Luông, xã Lản Nhì 

Thàng. Ước giá trị thiệt hại khoảng 537,63 triệu đồng. 

+ Thiệt hại về cây lâu năm: Tổng diện tích bị thiệt hại là 0,12 ha. Ước thiệt 

hại ước thiệt hại 40,80 triệu đông. 

+ Thiệt hại về cây dược liệu: Thiệt hại 0,115ha (cây thảo quả, cây sa nhân) 

xã Lản Nhì Thàng. Ước giá trị thiệt hại 11,4 triệu đồng. 

+ Thiệt hại về chăn nuôi: Rét đậm, rét hại, mưa lũ, sét đánh đã làm thiệt hại 

29 con trâu, nghé ở các xã (Mồ Sì San, xã Nậm Xe, Vàng Ma Chải, Pa Vây Sử, Dào 

San, Hoang Thèn, Tung Qua Lìn, Sin Suối Hồ). Ước giá trị thiệt hại khoảng 410,5 

triệu đồng. 

+ Thiệt hại về đất ruộng đất ruộng: Diện tích bị thiệt hại 7,7 ha, số hộ bịt 

hiệt hại 60 hộ (Lản Nhì Thàng 45 hộ, Sin Suối Hồ 08 hộ, Nậm Xe 02 hộ, Bản Lang 

01 hộ, Vàng Ma Chải 03 hộ, Pa vây Sử 01 hộ). Ước giá trị thiệt hại khoảng 1.280,6 

triệu đồng. 

+ Thiệt hại về chăn nuôi: Rét đậm, rét hại, mưa lũ, sét đánh đã làm thiệt hại 

29 con trâu, nghé ở các xã (Mồ Sì San, xã Nậm Xe, Vàng Ma Chải, Pa Vây Sử, Dào 

San, Hoang Thèn, Tung Qua Lìn, Sin Suối Hồ). Ước giá trị thiệt hại khoảng 410,5 

triệu đồng. 

2.3. Thiệt hại về thủy sản: Mưa lớn gây vỡ bờ ao gây thiệt hại diện tích 

0,021ha tại xã Huổi Luông, mức độ thiệt hại hoàn toàn trên 70%. Ước giá trị thiệt 

hại khoảng 21triệu đồng. 
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2.4. Thiệt hại về thủy lợi: Tổng số công trình bị hư hỏng 08 công trình (xã 

Lản Nhì Thàng, Nậm Xe, Thị trấn, Pa Vây Sử, Sì Lở Lầu, Vàng Ma Chải, Khổng 

Lào, Sin Suối Hồ) chiều dài sạt lở, vỡ hỏng kênh mương, máng 185,2m, giá trị 

thiệt hại ước 387 triệu đồng. 

2.5. Thiệt hại về giao thông: Tổng số công trình bị hư hỏng 22 công trình ở 

các xã (Sin Suối Hồ, Lản Nhì Thàng, Nậm Xe, Dào San, Mù Sang, Vàng Ma Chải, 

Tung Qua Lìn, Huổi Luông, Mồ Sì San, Sì Lở Lầu), chiều dài sạt lở 2.398,3m, khối 

lượng đất đá 55.188m3. Giá trị thiệt hại ước 3.819,7 triệu đồng. 

2.6. Thiệt hại về giáo dục: 04 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, 01 công trình lớp học mầm non Bản Sàng Mà Pho xã Sin Suối 

Hồ) bị tốc mái tôn, hỏng vì kèo, hư hỏng thiết bị điện quạt..). Giá trị thiệt hại ước 

khoảng 320 triệu đồng. 

2.7. Thiệt hại về y tế: Công trình trạm y tế xã Vàng Ma Chải bị sạt lở phía 

sau tường rào, chiều dài sạt lở 15m. Ước giá trị thiệt hại ước: 45 triệu đồng. 

2.8. Thiệt hại khác:  Ước giá trị thiệt hại: 264,8 triệu đồng. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI  

1. Về phòng ngừa 

1.1. Việc kiện toàn, nâng cao năng lực Ban chỉ huy các cấp và phê duyệt, 

triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai phương án ứng phó với các cấp độ 

rủi ro thiên tai các cấp. 

* 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.1 

- Đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc triển khai công tác 

PCTT&TKCN; xây dựng và phê duyệt các kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai 

giai đoạn 2021-2025, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa 

                                                 

1 - Quyết định số 220 /QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND huyện Phong Thổ. Quyết định số 

2337 /QĐ-UBND ngày 12/09/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung Trưởng ban, phó trưởng Ban Chỉ 

huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 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 thành viên Ban chỉ huy theo Quyết định số 274/QĐ-BCH ngày 10/3/2022. Ban hành 

lịch trực công tác PCTT&TKCN đảm bảo theo quy định hiện hành. 
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bàn theo quy định; Đồng thời 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 như2: 

- Việc tổ chức thực hiện lồng nghép các nội dung phòng, chống thiên tai vào 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được quan tâm thực hiện. Ban chỉ đạo đã 

tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn lồng ghép các nguồn vốn để thực 

hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện tổ chức tổng kết công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm trước theo chương trình công tác của UBND 

huyện. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức tổng kết công tác phòng, chống 

thiên - tìm kiếm cứu nạn hàng năm. 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN xây dựng kế hoạch và 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&TKCN3. 

 - Hàng năm, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo Ban chỉ 

huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao cần cắm 

biển cảnh báo và đăng ký nhu cầu gửi về huyện tổng hợp đề nghị cấp biển. Sau khi 

được cấp biển Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện phân bổ 

biển hiệu, hướng dẫn các xã quản lý sử dụng theo tình hình thực tế của địa phương 

 * 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, phân 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. 

                                                 
2 - Công văn 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, Tổ chức chức các hoạt động hưởng ứng 

tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022, xây dựng kế hoạch triển khai công tác ứng 

phó thiên tai phục vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; chủ động ứng phố cơn bão hoàn 

lưu số1, chủ động ứng phố cơn bão hoàn lưu số 2, chủ động ứng phó khắc phục hậu quả ảnh 

hưởng của hoàn lưu cơn bão số 03.  Văn bản hướng dẫn, thống kê thiên tai và tình hình khắc 

phục thiên tai;  

 
3 Kế hoạch số 156/KH-BCH ngày 28/04/2022 về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác PCTT năm 2022. 
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 * Hoạt động của quỹ phòng chống thiên tai 

Tổng thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn huyện đến thời 

điểm báo cáo đã thu: 42.894.836 đồng, huyện đã thực hiện nộp quỹ về tỉnh theo 

quy định. 

1.2. 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 

ngành, đoàn thể, tuyên truyền các quy định về Luật phòng chống thiên tai & 

TKCN, các văn bản của cấp trên đến các tầng lớp nhân dân; làm tốt công 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 của cán bộ và nhân dân trên địa bàn được nâng lên.  

1.3. 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 

- Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 17-KH/HU ngày 30/10/2020, Ủy ban 

nhân dân huyện ban hành kế hoạch số 2271/KH-UBND ngày 13/11/2020 về việc 

về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 

quả thiên tai. 

 - Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 

20/01/2021 của UBND huyện Phong Thổ về ban hành Kế hoạch phòng, chống 

thiên tai trên địa bàn huyện Phong Thổ giai đoạn 2021-2025. 

- 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 ngày 18/6/2018 về công tác phòng chống thiên tai, 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; 

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, 

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 
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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. 

- Đối với UBND các xã, thị trấn: 17/17 xã, thị trấn đã xây dựng Kế hoạch 

thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 

tai. 

 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 1.332 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 năm 2022 (kết quả đạt xuất sắc). 

Tổ chức luyện tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn tại xã Lản Nhì Thàng (Kết 

quả đạt loại giỏi). 

 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 

- 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 24/24h 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 



7 

 

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 12 

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 za lo 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, za 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 năm 2022 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. 

2.4. Kết quả triển khai hoạt động khắc phục hậu quả, phục hồi, tái thiết 

sau thiên tai 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra UBND huyện, Ban chỉ huy 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. Đồng 

thời, cử 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 huyện, UBND các xã đã chủ động bố trí nguồn kinh phí và 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 tu sửa nhà cửa cho nhân dân, thực hiện 

di dân ra khỏi vùng có nguy cơ bị sạt lở. Cụ thể: 

-Về kinh phí: Tổng kinh phí đã chủ động khác phục hậu quả thiên tai 4.741 

triệu đồng: trong đó ngân sách Trung ương 1.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh 2.740 

triệu đồng, ngân sách huyện 995 triệu đồng, nguồn khác (nhân dân đóng góp) 6 

triệu đồng. 
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-Về sản xuất nông nghiệp, thủy sản: 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, tu sửa lại diện 

tích ao cá bị thiệt hại để khôi phục sản xuất. 

 - Về nhà ở và đời sống: Đối với các hộ bị tốc mái 31/31 hộ đã được khắc 

phục sủa chữa xong.  

 - Tổ chức bố trí sắp xếp các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao tại các xã 

di chuyển đến nơi an toàn: Đã thực hiện di chuyển 12/29 hộ nằm trong vùng có 

nguy cơ sạt lở tại (xã Lản Nhì Thàng 09 hộ, Ma Ly Pho 02 hộ, xã Hoang Thèn 01 

hộ), Kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân huyện, ngân sách xã. 

Đang tiếp tục vận động 17 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. 

+ Về  giao thông 

Về giao thông: Các công trình giao thông thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do 

sở giao thông tỉnh quản lý 09 công trình cơ bản đã được hót sụt sạt, đảm bảo giao 

thông đi lại cho nhân dân các xã; 08 tuyến đường nội bản, đã được UBND các xã 

huy động nhân dân khắc phục tạm thời. Đồng thời 05 công trình đường giao thông 

các xã bị sạt lở lớn hiện đã được UBND huyện sử dụng nguồn vốn nguồn dự 

phòng ngân sách huyện để sửa chữa đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân. Kinh 

phí 1.356 triệu đồng trong đó: (Ngân sách trung ương 1.000 triệu đồng, ngân sách 

tỉnh 40 triệu,  ngân sách huyện 310 triệu đồng, nguồn dân đóng góp 6 triệu đồng). 

+ Về công trình thủy lợi: Đã khắc phục tạm thời 8 công trình để đảm bảo 

nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

+ 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. 

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHUNG GIÁM SÁT, 

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG 

THIÊN TAI. 

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 4175/KH-UBND ngày 

13/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện chiến lược quốc gia phòng, 

chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 

2025, Thực hiện các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh số 1040/UBND-KTN ngày 

04/4/2022 về việc triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai đến năm 2025 của 

Trung ương và của Tỉnh; số 1818/UBND-KTN ngày 31/5/2022 về việc thực hiện 

Khung giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai. 

UBND huyện đã triển khai thực hiện một số nội dung như sau:  
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-  Xây dựng và ban hành Chỉ thị số: 01/CT-UBND, ngày 01/02/2022 của 

UBND huyện Phong Thổ về việc công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2022; Ban hành Kế hoạch số: 284/KH-UBND, ngày 15/03/2022 của 

UBND về việc phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn huyện. Xây dựng kế 

hoạch phòng, chống thiên tai gia đoạn 2021 - 2025. 

- Tổ chức thực diễn tập ứng phó, phòng chống thiên tai cấp huyện năm 

2021, quy mô 404 người tham gia thuộc ban chỉ huy PCTT-TKCN cấp huyện, cán 

bộ công chức huyện và xã Ma Li Pho, thị trấn. Năm 2022 Tổ chức thực diễn tập 

ứng phó bão lụt - tìm kiếm xứu nạn xã Mường So, quy mô 100 người tham gia Kết 

quả diễn tập đạt loại xuất sắc. 

- Phối hợp với các Sở giao thông vận tải, Phòng Kinh tế- Hạ tầng kiểm tra 

xác minh thiệt hại các tuyến giao thông trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức rà soát bố trí sắp xếp cho các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở 

cao tại các xã, thị trấn di chuyển đến nơi an toàn. 

- Hàng năm chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn lực lượng xung 

kích cấp xã, thị trấn . 

- Phối hợp với các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện quản lý vận hành đúng quy trình. 

- Thực hiện lắp đặt các thiết bị, biển báo hiệu cảnh báo tại các khu vực ngầm, 

tràn thường xuyên bị ngập sâu do lũ quét, trượt sạt trên các tuyến đường quản lý ( tổ 

chức 31 biển báo nguy cơ sạt lở và lắp đạt 08 thiết bị cảnh báo). 

-  Tổ chức thực hiện thu nộp quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định,  

-  Hàng năm báo cáo sơ, tổng kết công tác PCTT & TKCN đảm bảo đúng quy định. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân về công tác phòng, chống 

thiên, trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép qua các hội nghị 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đạt được 

- Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng chống 

thiên tai giữa chính quyền các cấp từ huyện đến xã và các đoàn thể, quần chúng; tổ 

chức phòng, tránh kịp thời nên đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; 

khắc phục hậu quả tác động của thiên tai trong thời gian ngắn nhất. 

 - Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng đã được sự 

quan tâm tâm và ưu tiên của các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác di dân ra 

khỏi vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất cũng như bố trí kinh phí để khắc phục các 

công trình giao thông, thủy lợi, NSH, ổn định đời sống cho Nhân dân. 

- Kịp thời vận động, di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi 

an toàn. 
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- Công tác diễn tập PCTT & TKCN trước mùa mưa lũ với các tình huống 

thiên tai giả định đã được chính quyền các địa phương trong huyện đặc biệt quan 

tâm, thực hiện.  

- Các cơ quan, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, doanh nghiệp và các hộ gia 

đình đã có kế hoạch dự phòng vật tư, phương tiện, lương thực, thực phẩm và nhu 

yếu phẩm cần thiết khác.  

- Ngay sau mỗi đợt thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT & TKCN các cấp đã trực 

tiếp đến thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại; tuyên truyền, vận động nhân dân 

khắc phục hậu quả thiên tai, tu sửa nhà cửa, khôi phục sản xuất, quan tâm hỗ trợ, đảm 

bảo kịp thời, công khai, đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách có tác dụng thiết thực 

trong việc ổn định tư tưởng, đời sống Nhân dân vùng bị thiên tai. 

2. Những tồn tại, khó khăn 

- Là huyện vùng cao, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, độ dốc lớn thường 

xuyên chịu tác động bất lợi của thời tiết, thiên tai, khó khăn cho công tác chỉ đạo 

điều hành, ứng cứu, cứu trợ và khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra. 

- Chế độ thông tin, báo cáo của một số cơ sở, đơn vị vào một số đợt thiên tai 

thực hiện chưa kịp thời và đầy đủ theo quy định. 

- Việc xã hội hoá được nguồn lực trong công tác di chuyển dân cư ra 

khỏi các vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất chưa được nhiều. Một số người 

dân chưa chủ động tìm giải pháp tự bảo vệ tài sản của mình còn trông chờ, ỷ 

lại vào nhà nước.  

- Công tác dự báo, cảnh báo tuy đã có nhiều tiến bộ song vẫn chưa đáp ứng được 

yêu cầu thực tế, chưa lường hết được các diễn biến phức tạp của thời tiết thiên tai. Công 

tác khắc phục hậu quả còn tạm thời, đặc biệt là giao thông, thủy lợi… 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG 

THIÊN TAI NĂM 2023 

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 

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. 
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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 xã Nậm Xe - tìm kiếm cứu nạn tại xã 

Hoang Thèn. 

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. 

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. Rà soát, xây dựng, cập nhật, bổ sung, phê duyệt kế hoạch PCTT theo 

hướng dẫn ban hành tại Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2021 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT và phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai, kế 

hoạch hoạt động năm 2023 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp. 

13. Xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại thông tư 
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số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo; đồng thời 

báo cơ quan chủ quản để bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động. 

14. Đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ, hỗ 

trợ, nâng cao năng lực Ban chỉ huy cấp xã. 

15. Bố trí nguồn lực triển khai có hiệu quả Chỉ thị só 18/CT-TTg nhày 

9/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động lực lượng xung kích, 

xung kích PCTT tại cơ sở để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay 

từ đầu. 

16. Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai 

theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ 

17. Chỉ đạo hoàn thành công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023 đúng 

mục đích, đối tượng và hiệu quả nguồn kinh phí. 

18. Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022, kế hoạch PCTT&TKCN 

năm 2023. 

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

kiếm cứu nạn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác PCTT và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2023 của Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện Phong Thổ./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 

- Chi cục Thủy lợi tỉnh; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND, UBND huyện U1; U2 (b/c); 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Bảo Trung 
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