Chiu ngày 15/5, Ban ch huy Phòng, chng thiên tai – tìm kim cu nn th xã Hng Lnh ã t chc hi ngh tng
kt ánh giá kt qu thc hin nhim v phòng chng thiên tai, tìm kim cu nn nm 2017 và trin khai nhim v nm
2018. ng chí Trn Quan Tun, Ch tch UBND th xã, Trng Ban ch huy phòng chng thiên tai – tìm kim
cu nn th xã và ng chí Hoàng Thanh Sn, y viên UBND, Trng phòng Kinh t ch trì hi ngh.

Theo báo cáo ca Ban ch huy PCTT&TKCN th xã, nm 2017 trên a bàn th xã Hng Lnh b nh hng ln
ca 3 cn bão. Các cn bão i qua ã làm 4 nhà b sp, 731 nhà b thit hi mt phn; làm ngp úng 85 ha lúa
và hàng trm cây xanh b ngã. H thng ct, ng in, h thng chiu sáng công cng b gãy và h hng khá ln.
Tng thit hi do thiên tai gây ra trong nm 2017 c tính trên 6,7 t ng. Theo nhn nh ca Trung tâm khí tng
thy vn nm 2018 tình hình thi tit có nhiu din bin phc tp, trong ó s cn bão, ATN nhiu hn, tình hình khô
hn, thiu nc có th xy ra.... Trc tình hình ó, Ban ch huy PCTT&TKCN th xã Hng Lnh ã xây dng k hoch
vi mc tiêu và phng châm ó là: Ch ng phòng tránh gim thiu ti mc thp nht thit hi, nh hng v ngi, tài sn
và c s h tng ca nhà nc, tp th và nhân dân. m bo an toàn các công trình trng im phòng chng l nh: ê
La Giang, cng Trung Lng, H Thiên Tng, các công trình thy li và các công trình kinh t trng im. m bo
thông sut các tuyn giao thông, nht là các tuyn ng h ê, h p.....
Ti cuc hp, các i biu ã dành nhiu thi gian tho lun, óng góp b sung vào nhim v PCTT&TKCN, k hoch
hip ng phòng chng thiên tai và tìm kim cu nn nm 2018.
Kt lun hi ngh, ng chí Trn Quang Tun, Ch tch UBND th xã, Trng Ban ch huy phòng chng thiên tai –
tìm kim cu nn th xã yêu cu các thành viên Ban ch huy, các a phng khn trng kin toàn BCH
PCTT&TKCN và phân công nhim v c th cho tng thành viên; các n v, a phng phi xây dng chng trình
k hoch sát úng trong công tác PCTT nm 2018. ng thi bám sát k hoch hip ng ch ng các gii pháp,
bin pháp thc hin tt công tác phòng chng thiên tai – tìm kim cu nn hn ch n mc thp nht thit hi do thiên
tai gây ra. /.
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