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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ 

huy PCTT&TKCN huyện bàn giải pháp khắc phục thiệt hại do mưa bão gây 
ra và triển khai làm nhà cho các hộ bị sạt lở trên trên địa bàn huyện 

Ngày 23/12/2020, Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng chủ trì cuộc họp 
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện để bàn giải pháp khắc phục thiệt hại do mưa 
bão gây ra và triển khai làm nhà cho các hộ bị sạt lở trên trên địa bàn huyện. Tham 
dự cuộc họp có đồng chí Trần Văn Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng 
chí Thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, Chủ tịch UBND các xã và Văn 
phòng HĐND&UBND huyện. Vắng Chủ tịch UBND các xã: Trà Tập, Trà Cang, 
Trà Don, Trà Vân.

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, UBND các xã 
báo cáo tình hình thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa bàn huyện, công tác tổ chức 
khắc phục thiệt hại; Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thông qua dự thảo Kế 
hoạch thực hiện giao đất, cấp đất và hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ gia đình bị mất 
nhà cửa do thiên tai tại các Khu tái định cư xã Trà Leng và Trà Vân; Trung tâm  
Phát triển Quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện thông qua bảng 
tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra về hạ tầng và đề xuất giải pháp khắc phục 
thiệt hại; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND huyện Trần 
Duy Dũng kết luận như sau:

1. Đây là cuộc họp rất quan trọng, nhằm đề ra các giải pháp khắc phục thiệt 
hại do thiên tai gây ra trên địa bàn, sớm ổn định đời sống Nhân dân, nhưng Chủ 
tịch UBND 4 xã không tham dự gồm: Trà Tập, Trà Cang, Trà Don và Trà Vân. 
UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã trên kiểm điểm trách nhiệm của 
mình, giao Phòng Nội vụ theo dõi, có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kỷ luật kỷ 
cương, hành chính theo tinh thần Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 30/11/2016 của Chủ 
tịch UBND huyện; báo cáo Chủ tịch UBND huyện về kết quả xử lý.

2. Thống nhất thông qua Kế hoạch thực hiện giao đất, cấp đất và hỗ trợ làm 
nhà ở cho các hộ gia đình bị mất nhà cửa do thiên tai tại các Khu tái định cư xã Trà 
Leng và Trà Vân theo đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch; trên cơ sở nội 
dung góp ý của các thành viên dự họp, giao Phòng tài chính – Kế hoạch hoàn thiện 
tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến.

3. Về báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại về cơ sở hạ tầng do Trung tâm phát 
triển Quỹ đất & Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện tổng hợp trên cơ sở biên 
bản kiểm tra hiện trường của Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 2507/QĐ-
UBND ngày 10/11/2020 của UBND huyện: UBND huyện thống nhất với bảng 
tổng hợp những thiệt hại theo kết quả kiểm tra của Tổ công tác. Song, để đảm bảo 
thống nhất, toàn diện các lĩnh vực bị thiệt hại, UBND huyện yêu cầu các ngành, 
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các xã theo lĩnh vực, địa bàn quản lý, khẩn trương tổng hợp tình hình thiệt hại do 
thiên tai gây ra, gởi về Thường trực Ban Chỉ huy PCTT &TKCN huyện (Phòng 
Nông nghiệp &PTNT) để tổng hợp chung, xác nhận tình hình thiệt hại trên địa bàn.

Về quan điểm, cách thức tổ chức khắc phục: UBND huyện đề nghị các phòng, 
ban chức năng tham mưu lộ trình, thứ tự ưu tiên khắc phục như sau (tùy vào điều 
kiện nguồn lực mà đưa vào danh mục khắc phục khẩn cấp hoặc danh mục đầu tư 
tư công kế hoạch 2021 và các năm tiếp theo):

- Tập trung khắc phục đảm bảo thông tuyến bước 1 các tuyến đường, gia cố 
các vị trí xung yếu, đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ 
sản xuất, sinh hoạt của người dân, nhất là phục vụ dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 
2021.

- Sửa chữa, khôi phục các công trình phục vụ dân sinh như đầu tư vào các khu 
dân cư tái định cư cho các hộ bị sạt lở, công trình nước sinh hoạt, thủy lợi để phục 
vụ sản xuất, ổn định đời sống người dân.

- Khắc phục các công trình Trường học, Trạm y tế bị hư hỏng.
 4. Đảng ủy, UBND các xã tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm 

ổn định cuộc sống của người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND Tỉnh tại 
Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15/12/2020; chỉ đạo của UBND huyện tại Thông 
báo số 134/TB-UBND ngày 27/11/2020 của UBND huyện về Kết luận của Chủ 
tịch UBND huyện Trần Duy Dũng tại cuộc họp bàn giải pháp khắc phục thiệt hại 
do mưa bão gây ra trên địa bàn huyện.  

Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy truyền thống tương thân, 
tương ái, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn 
định cuộc sống Nhân dân. Trong đó, cần tập trung các biện pháp nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ hậu quả nghiêm trọng của thiên tai 
và việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả là trách nhiệm thường xuyên của 
từng người dân và của cộng đồng; từ đó vận động Nhân dân không phá rừng mà 
trồng thêm rừng, hạn chế, đi đến xóa bỏ trồng keo.

Trên cơ sở hướng dẫn của ngành nông nghiệp và tình hình thiệt hại thực tế ở 
địa phương, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân khôi phục diện tích đất canh 
tác bị bồi lấp, cuốn trôi, sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021 theo đúng lịch 
thời vụ; thực hiện chuyển đổi cây trồng tại những nơi không thể khắc phục được.

5. Phòng Giáo dục & Đào tạo, Hiệu trưởng các đơn vị trường học:
- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND các xã về công tác phối hợp hỗ trợ, khắc 

phục hậu quả sau thiên tai; vận động học sinh ra lớp. 
- Tổ chức phương án dạy bù sau bão, lũ, đảm bảo cung cấp cho học sinh đủ 

kiến thức, theo đúng chương trình năm học 2020-2021. 
6. Phòng Nông nghiệp & PTNT (Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN 

huyện)
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- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tập trung chỉ 
đạo, hướng dẫn các biện pháp khắc phục thiệt hại trong nông nghiệp, tổ chức sản 
xuất vụ Đông - Xuân năm 2020-2021.  

- Trên cơ sở báo cáo của các ngành, các xã gởi về tổng hợp chung tình hình 
thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn để tham mưu UBND huyện báo cáo UBND 
Tỉnh, các sở ban, ngành ở Tỉnh, theo quy định; cũng như đề xuất giải pháp, lộ 
trình, thứ tự ưu tiên khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện.

- Làm việc với các xã để rà soát, tổng hợp đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng 
mới khu tái định cư cho các khu dân cư có nguy cơ sạt lở trong giai đoạn 2021-
2022, tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ nguồn lực thực hiện.

7. Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện:
Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND 

huyện việc khắc phục thiệt hại các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; chỉ 
đạo nhanh chóng xử lý đảm bảo thông tuyến các tuyến đường về trung tâm xã, các 
thôn và khu dân cư; chú trọng đề xuất đầu tư cơ sở hạ tầng các khu dân cư tái định 
cư cho các hộ bị sạt ở tại Trà Leng, Trà Vân. Trong đó chú ý, việc lựa chọn các 
đơn vị tư vấn, đơn vị thi công phải có trách nhiệm, có năng lực, có sự am hiểu về 
địa bàn, nhưng phải đảm bảo theo quy định của pháp luật.   

8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Huyện đoàn tiếp tục huy lực 
lượng, phối hợp với các địa phương để giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa, lũ, 
xây dựng nhà tạm cho người dân có nhà ở bị sập, trôi. 

9. Đề nghị UBMTTQVN huyện, các hội, đoàn thể huyện chỉ đạo các hội, 
đoàn thể ở xã vận động đoàn viên, hội viên hỗ trợ, giúp đỡ nhau khắc phục thiệt 
hại do thiên tai gây ra; tập trung sản xuất, chăn nuôi, sớm ổn định đời sống; tránh 
tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào việc cứu trợ.

10. Về tổ chức sắp xếp, bố trí ổn định nhà ở cho các hộ dân bị sạt lở đất, vùi 
lấp nhà ở tại xã Trà Leng, Trà Vân: 

+ Các ngành, UBND các xã liên quan tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND 
huyện tại Công văn số 852/UBND-VP ngày 26/11/2020 V/v tổ chức sắp xếp, bố trí 
ổn định nhà ở cho các hộ dân bị sạt lở đất, vùi lấp nhà ở tại xã Trà Leng, Trà Vân.

+ Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu các hộ bị sạt lở có nhà ở trước 
tết Nguyên đán Tân Sửu, UBND huyện thống nhất chủ trương vừa lập hồ sơ, vừa 
tổ chức thực hiện. Yêu cầu các ngành, các xã theo nhiệm vụ được giao, chủ động 
phối hợp, giải quyết các thủ tục thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách. 

 + Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện 
khẩn trương kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại các 
khu vực bố trí tái định cư nêu trên; xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư cơ sở hạ 
tầng dân cư, xây nhà cho các hộ dân bị sạt lở, vùi lấp nhà ở. 

+ Về kinh phí thực hiện xây nhà cho các hộ dân: huy động tổng hợp tất cả các 
nguồn lực (hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 05/11/2020, các 
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nguồn xã hội hóa) không vượt quá 150 triệu/hộ (theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Chỉ 
thị số 20/CT-UBND ngày 15/12/2020).

Để đảm bảo nhà ở khang trang, rộng rãi, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, 
UBND huyện đề nghị xã vận động các hộ dân đóng góp thêm nguồn lực tài chính của 
gia đình để nâng cấp, mở rộng, bổ sung thêm một số hạng mục của ngôi nhà như: 
hàng rào, xổng ngõ, nhà vệ sinh, bể nước...

12. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:
+ Chủ động phối hợp, làm việc với Thường trực Ban vận động cứu trợ 

huyện để tham mưu UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy phương án phân bổ 
nguồn tài chính, hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ủng hộ.

+ Tham mưu UBND huyện văn bản gởi UBND tỉnh, tập đoàn Vingroup, 
Công ty ô tô Trường Hải về đề nghị thống nhất chủ trương sử dụng nguồn hỗ trợ 
của các đơn vị, để đầu tư cơ sở hạ tầng các khu tái định cư cho các hộ bị sạt lở tại 
xã Trà Leng, Trà Vân.  

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện giải 
quyết kiến nghị của các xã về giao nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng các công trình về 
cho các xã quản lý, sử dụng để khắc phục hư hỏng của các công trình.   

13. Về hướng dẫn xử lý đối với các công trình mới thi công, chưa hòan 
thành hồ sơ quyết toán: Yêu cầu UBND các xã báo cáo cụ thể các trường hợp công 
trình bị thiệt hại do thiên tai nhưng chưa hoàn thành hồ sơ quyết toán, gởi về 
Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. Giao Tài chính – Kế hoạch huyện kiểm tra, 
đối chiếu với các quy định hiện hành, đề xuất UBND huyện xử lý.  

14. Các phòng, ban, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ 
động triển khai các hành động, nhiệm vụ cụ thể, xây dựng kế hoạch, phối hợp, 
hướng dẫn, hỗ trợ các xã thực hiện công tác khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên 
tai đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Trên đây là Nội dung kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng, 
tại cuộc họp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, để bàn giải pháp khắc phục thiệt 
hại do mưa bão gây ra và triển khai làm nhà cho các hộ bị sạt lở trên trên địa bàn 
huyện; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện 
và thường xuyên báo cáo tình hình về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- TT TV HU, TT HĐND huyện;
- TT UBND huyện;                                         
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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