TPNĐ dự HNTT: Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Sáng 28-4, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng
kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và
TKCN) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm
Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban
Chỉ huy (BCH) PCTT và TKCN tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự
hội nghị có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí TUV, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh: Trần Lê Đoài, Hà Lan Anh; lãnh đạo các sở, ban,
ngành chức năng của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Tại điểm cầu thành phố, đồng chí Vũ Ngọc Phi – Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy; đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên BCH
Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố;
lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, các hội, đoàn thể. Hội nghị được
kết nối đến điểm cầu 25 phường, xã.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu thành phố
Năm 2021, Nam Định chịu ảnh hưởng trực tiếp của 1 áp
thấp nhiệt đới, 3 cơn bão và hoàn lưu bão số 3. Mặc dù chịu ảnh
hưởng của nhiều hình thái thời tiết song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác PCTT và TKCN đã được các
cấp, ngành, các huyện, thành phố chủ động triển khai các phương
án theo kế hoạch được phê duyệt, ứng phó hiệu quả với từng tình
huống thiên tai nên không có thiệt hại về người. Ngay từ đầu năm,
tỉnh đã có chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn
tỉnh triển khai nhiệm vụ PCTT, kiện toàn BCH PCTT và TKCN
các cấp, các ngành, địa phương. Công tác tuyên truyền về phòng,
chống thiên tai được tăng cường thực hiện tại các cấp, các ngành
của tỉnh. Chuẩn bị tốt các loại vật tư, trang thiết bị phục vụ công
tác PCTT, nhất là chuẩn bị sẵn sàng dự phòng lúa giống, góp phần
khắc phục nhanh hậu quả thiên tai… Tuy nhiên, thiên tai đã gây
thiệt hại trên địa bàn tỉnh ước tính hơn 120 tỷ đồng, trong đó thiệt
hại về nông, lâm, diêm nghiệp 79,07 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tham
luận tại hội nghị
Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng
- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch
UBND thành phố cho biết: Hệ thống thoát nước trên địa bàn thành
phố có kết cấu hỗn hợp, gồm các đường cống chính đã kín hóa với
tổng chiều dài là 48,5km; 60 ha hồ ao điều hòa, điển hình như: hồ
Vỵ Xuyên, Vỵ Hoàng, Truyền Thống, Sơn Nam, An Trạch, Bảo
Bối, Năng Tĩnh, đầm Đọ, đầm Bét, Hàng Nan… và 02 kênh thoát
nước chính là kênh T3-11, Kênh Gia đã được kè kiên cố hóa. Hệ
thống trạm bơm bao gồm: trạm bơm Kênh Gia (công suất
43.000m3/h), trạm bơm Quán Chuột (công suất 57.000m3/h).
được duy tu thường xuyên, đảm bảo sẵn sàng hoạt động 24/24h.
Năm 2022, dự báo Nam Định có khả năng chịu ảnh hưởng
của 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, nền nhiệt độ cao hơn trung bình
nhiều năm, mùa đông có khả năng rét hơn năm 2021. Từ tháng 6
đến tháng 10 chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa tây nam, kết
hợp với bão, áp thấp nhiệt đới nên độ cao sóng lớn, phổ biến từ 3
đến 5m. Hiện có 39,8km đê còn thiếu cao trình so với thiết kế.
Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi gặp nhiều khó khăn
do còn các công trình xây dựng từ lâu bị hư hỏng, xuống cấp, trong
khi nguồn kinh phí bảo trì hạ tầng thủy lợi còn hạn hẹp. Toàn tỉnh
có 24 trọng điểm cần đặc biệt chú ý, trong đó tuyến đê sông có 19
trọng điểm, tuyến đê biển có 5 trọng điểm. Đến ngày 15-3-2022,
toàn tỉnh có 2.136 tàu, thuyền, 6.199 lao động khai thác thủy sản.
Diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh là 16 nghìn ha.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh
ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện
nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2021, đồng thời chỉ rõ những hạn
chế một số hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh
yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố tập trung rà soát, kiện
toàn BCH và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, thông tin phổ biến kiến thức, kinh
nghiệm, kỹ năng PCTT theo tinh thần mỗi người dân, mỗi gia đình,
mỗi đơn vị tự bảo vệ mình trước thiên tai, nhất là kỹ năng phòng,
chống đuối nước. Sở NN và PTNT phối hợp với các huyện, thành
phố đề xuất, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTT cấp tỉnh
theo Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT ngày 8-2-2021 của Ban chỉ
đạo thực hiện phong trào thi đua “Chủ động PCTT, xây dựng cộng
đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 2169/QĐBNN-TCCB ngày 10-32021 của UBND tỉnh; tham mưu cho
UBND tỉnh tổ chức kiểm tra hệ thống đê, kè, cống trên địa bàn
tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện các điểm xung
yếu để có kế hoạch gia cố, xử lý; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi
công các công trình đã được phê duyệt. Phối hợp với các huyện,
thành phố tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về đê điều mới phát
sinh, kiên quyết không để phát sinh các vi phạm mới. Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh xây dựng phương
án, kế hoạch, kịch bản ứng phó với từng tình huống. Đài Khí tượng
thủy văn Nam Định theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí hậu,
nâng cao chất lượng thông tin cảnh báo, dự báo những bất thường
của thời tiết, nhất là bão để cung cấp thông tin, số liệu phục vụ
công tác lãnh đạo, chỉ đạo và người dân chủ động biết để phòng,
chống. Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ
động xây dựng kế hoạch chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phòng
ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; sẵn sàng lực lượng,
phương tiện, vật tư cần thiết để chủ động PCTT khi có tình huống
xảy ra. Các sở, ngành thành viên UBND tỉnh theo địa bàn phân
công thực hiện nghiêm túc phương án phòng, chống lụt bão năm
2022. UBND các huyện, thành phố rà soát kế hoạch, phương án
PCTT và TKCN của địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”,
chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, vật tư dự trữ, đồng thời phải
tổ chức diễn tập nâng cao kỹ năng cho lực lượng làm nhiệm vụ
PCTT. Riêng thành phố Nam Định tập trung cho nhiệm vụ chống
úng ngập và bảo đảm an toàn cho những chung cư cũ trên địa bàn.
Ngành Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh
công tác tuyên truyền hướng dẫn để nâng cao hiệu quả công tác
phòng, chống đuối nước cho người dân… góp phần bảo đảm an
toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão năm nay.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến với 25 phường, xã
Ngay sau hội nghị trực tuyến với tỉnh, Đồng chí Trần Huy
Thành - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố
Chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 thành phố, hội nghị được kết
nối tới 25 điểm cầu tại các phường, xã.

Đồng chí Trần Huy Thành - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ
tịch UBND thành phố biểu kết luận hội nghị trực tuyến với 25
phường, xã
Để ứng phó với những diễn biến khó lường về thiên tai năm
2022, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng,
ban, đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã tập trung triển

khai rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT & TKCN theo quy định;
Quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Đẩy mạnh công tác
thông tin, tuyên truyền nhất là tuyên truyền thông qua hệ thống
phát thanh, truyền thanh của xã, phường về kiến thức, kinh nghiệm
phòng, chống thiên tai; thường xuyên Kiểm tra, đôn đốc các chủ
đầu tư và đơn vị thi công hoàn thành khối lượng các công trình
liên quan đến phòng chống thiên tai năm 2022, đảm bảo đúng kỹ
thuật, chất lượng, thời gian theo quy định; Thường xuyên kiểm tra
các công trình đê điều, thủy lợi, có phương án đảm bảo an toàn;
Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các kế hoạch, phương án, kịch bản
ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương mình, đơn
vị mình theo phương châm “4 tại chỗ”. Phòng Quản lý đô thị chủ
trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan chủ động kế hoạch duy tu
hệ thống bơm tiêu, hệ thống thoát nước và phương án phòng chống
ngập úng khi mưa lớn, nhất là khu vực trọng điểm; Ban chỉ huy
quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế tham mưu
cho UBND thành phố kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch diễn
tập PCTT & TKCN năm 2022./.
Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn

