
TP Nam Định dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công 

tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

          Chiều ngày 06/04/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công 

tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 

2021. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng PCTT&TKCN tỉnh Nam 

Định, các đồng chí trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. 

 

Toàn cảnh hội nghị 

          Tại điểm cầu thành phố Nam Định, dự hội nghị trực tuyến có đồng chí Nguyễn 

Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Duy Hưng - Tỉnh 

ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND thành phố; lãnh đạo phòng Kinh tế, phòng Quản lý đô thị; Chỉ huy trưởng 

BCH Quân sự thành phố; Hạt trưởng Hạt quản lý đê thành phố; các đồng chí Bí thư, 

Chủ tịch UBND 25 phường xã; lãnh đạo Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định 

và lãnh đạo công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành. 



 

Các đại biểu tham dự hội nghị 

          Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT 

đã trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, nhấn mạnh đến một số nội 

dung như: công tác kiện toàn, nâng cao năng lực Ban Chỉ huy, Văn phòng Ban Chỉ 

huy PCTT&TKCN các cấp năm 2020. Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 

hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và phân công phụ trách địa 

bàn, lĩnh vực để chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai năm 2020. 10/10 huyện, 

thành phố; 226/226 xã, thị trấn, phường đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy. Tích cực tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức và năng lực của các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng về 

PCTT&TKCN. Nguồn kinh phí Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định giai đoạn 

2015-2020 đã chủ động chi cho các công tác về phòng, chống thiên tai khi nguồn kinh 

phí của tỉnh và địa phương còn hạn chế. Nhờ đó mà các hoạt động phòng ngừa, ứng 

phó và cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai được thực hiện kịp thời. 

          Đối với công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2020, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh 

đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác 

cứu hộ, cứu nạn; làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, bổ sung, kiện toàn lực lượng, 

phương tiện, vật chất sẵn sàng tham gia xử lý khi có tình huống thiên tai xảy ra theo 

phương châm “bốn tại chỗ”. Duy trì nghiêm chế độ trực theo quy định. Làm tốt công 

tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị hiệp đồng công tác PCTT&TKCN với các đơn vị 

đóng quân trên địa bàn, các đơn vị của Bộ, Quân khu 3 tăng cường ứng cứu. Chỉ đạo, 



tổ chức huấn luyện công tác cứu hộ, cứu nạn cho các đối tượng theo kế hoạch đối với 

các huyện, thành phố. Năm 2020 đã tổ chức 10 cuộc diễn tập PCTT&TKCN cấp xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn 9 huyện và thành phố Nam Định, chú trọng các nội dung 

như vận hành cơ chế của Ban chỉ huy PCTT & TKCN xã, phường, thị trấn; sơ tán, di 

dời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm... các cuộc diễn tập đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả, sát tình hình thực tế địa phương, đơn vị và an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập 

đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ và nhân dân. 

          Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận với các nội dung như: Báo cáo 

tham luận về công tác dự báo khí tượng thủy văn trên địa bàn khi có thiên tai và nhận 

định xu thế thời tiết, thủy văn, bão, lũ năm 2021; Báo cáo tham luận về công tác tuyên 

truyền và ứng phó thiên tai khu vực ven biển và trên biển. Báo cáo tham luận về công 

tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai và công tác 

phòng, chống, ứng phó ngập úng khu đô thị; Báo cáo tham luận về công tác chuẩn bị 

“4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai; Báo cáo tham luận về công tác xây dựng và 

củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã và công tác sơ tán nhân 

dân trong ứng phó những trận thiên tai lớn. 

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các Sở ban 

ngành, UBND các huyện, thành phố cần rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN 

các cấp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng thành viên. Quán triệt, 

chỉ đạo công chức, viên chức, NLĐ thực hiện nghiêm túc công tác PCTT, người đứng 

đầu các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm về công tác PCTT ở đơn vị mình. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền kiến thức, kinh nghiệm PCTT ở mỗi cơ quan, tổ chức để nâng 

cao ý thức PCTT đến từng cán bộ công chức, viên chức, NLĐ và nhân dân. Tập trung 

đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, đê kè giao thông thủy lợi trước mùa 

mưa bão. Tăng cường kiểm tra các công trình đê điều thủy lợi để có phương án đảm 

bảo an toàn; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về đê điều, các trường hợp đổ rác 

thải trên mặt đê. Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, kịch bản ứng phó với từng 

tình huống cụ thể; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng ứng phó với từng cấp độ 

thiên tai. Đài khí tượng thủy văn của tỉnh thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến 

của thời tiết khí hậu, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo diễn biến bất thường của 

thời tiết đặc biệt là diễn biến cơn bão. Chủ động nâng cao năng lực tưới tiêu, thường 

xuyên làm sạch, thông thoáng kênh mương đảm bảo VSMT. Chủ động xây dựng kế 

hoạch chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ của mình được giao. Rà soát cập nhật, hoàn thiện 

kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó với thiên tai và TKCN theo phương châm 4 

tại chỗ. Huy động các nguồn lực để phục vụ cho PCTT. Riêng đối với thành phố Nam 

Định, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị có phương án phòng chống ngập khi 



mưa lớn xảy ra nhất là ở khu vực trọng điểm và rà soát, kiểm tra lại các nhà hư hỏng, 

nhà chung cư, nhà SHNN không đảm bảo để có phương án ứng phó với thiên tai và 

biến đổi khí hậu./. 

 


