
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2021. 

 Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu 

Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Đức 

Ngọc- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Văn Dương- 

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, 

UBND; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Thành viên Ban chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và TKCN huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị; lãnh đạo Hạt quản lý đê Trực Ninh, lãnh đạo Công ty, Cụm trưởng các Cụm 

thủy nông Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh và Hải Hậu. Tại điểm cầu 

các xã, thị trấn có đồng chí Thường trực Đảng ủy; lãnh đạo HĐND, UBND; Chủ 

tịch HĐQT HTX SXKDDV nông nghiệp; và các đồng chí thành viên Ban chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và TKCN. 

    Trước tình hình thời tiết, thiên tai ngày càng phức tạp, ngay từ đầu năm 2020 huyện 

Trực Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các ngành, các địa 

phương chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đối phó với thiên tai. Huyện đã chủ động 

tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư nâng cấp đê Hữu Hồng đoạn qua thị trấn Cổ Lễ, 

đê Hữu Ninh thuộc thị trấn Cát Thành; tu sửa kho vật tư dự trữ tại Hạt quản lý đê 

Trực Ninh... với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra từ nguồn vốn dự án xử lý cấp 

bách các công trình đê điều của tỉnh Nam Định bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ 

năm 2017, trên địa bàn huyện đã cứng hóa 8,5 km mặt đê, kè lát mái 900m đê với 

tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Công tác quản lý bảo vệ các tuyến đê được tập trung 

chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó, xác định công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ 

quan trọng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân các cấp ủy, 

chính quyền từ huyện đến cơ sở, các ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ đã tập 

trung chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; Ban chỉ huy phòng chống thiên tai từ 

huyện đến các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo, xây dựng cụ thể phương án PCTT, 

phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; củng cố lực lượng tham gia 

PCTT&TKCN;  thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực 

phục vụ công tác PCLB theo phương châm "4 tại chỗ". 

    Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy 

ra trong năm 2021, UBND huyện đã xây dựng, ban hành phương án PCTT và TKCN 

theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn, xây dựng và triển khai phương án bảo vệ  các 



trọng điểm về phòng chống thiên tai; chú trọng phương châm "4 tại chỗ" đảm bảo chi 

tiết, cụ thể, phù hợp; Thường xuyên kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, 

dứt điểm các vụ vi phạm luật về bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê 

điều … 

    Tại hội nghị, các đại biểu ở huyện và các điểm cầu ở các xã, thị trấn cũng đã phát 

biểu tham luận nêu 1 số khó khăn cũng như đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt 

hơn nữa nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2021. 

    Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lưu Văn Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ trọng tâm, như thường xuyên kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, nếu phát hiện 

điểm xung yếu cần khẩn trương xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa 

bão; quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền về quan điểm chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung 

ương, của tỉnh và của huyện về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

các cấp, các ngành cần sớm xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2021 để ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra …  

Một số hình ảnh tại hội nghị. 

 

Ảnh đồng chí Phạm Quang Minh – Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT báo cáo 

tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; nhiệm vụ 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. 



  

 
Ảnh đồng chí Lưu Văn Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện điều 

hành và kết luận hội nghị. 

 


