
UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

BAN CHỈ HUY PCTT-TKCN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BCH-VP 
V/v phổ biến, giới thiệu và tham gia 

Giải báo chí toàn quốc về phòng 

chống thiên tai lần thứ Hai năm 2021. 

Điện Biên ngày       tháng 10  năm 2021 

   

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện; 

 - UBND các xã thuộc huyện. 

 

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện nhận được Công văn số 43/BCH-VP ngày 

30/9/2021 về việc phối hợp tuyên truyền và tham gia Giải báo chí toàn quốc về phòng 

chống thiên tai lần thứ Hai. Để cuộc thi được sự hưởng ứng, tham gia của tất cả các 

Công dân Việt Nam, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện giới thiệu cuộc thi Giải báo 

chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2021 với chủ đề " Vì một 

xã hội an toàn trước thiên tai - Chủ động thích ứng với Biến đổi khí hậu" với nội 

dung như sau: 

1. Đối tượng tham dự: Tất cả các công dân Việt Nam, bao gồm những nhà 

báo chuyên nghiệp và không chuyên có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của 

Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. 

2. Loại hình: Báo in, báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình và Ảnh báo chí. 

3. Thời gian: Thời hạn nộp các tác phẩm đến hết ngày 31/12/2021; Lễ công bố 

và trao Giải thưởng được tổ chức vào tháng 5/2022 nhân dịp Tuần lễ Quốc gia 

Phòng, chống thiên tai. Tác phẩm dự thi là những tác phẩm bằng tiếng Việt được 

đăng/phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian từ ngày 01/4/2019 

đến hết ngày 31/12/2021. Thông tin chi tiết về thể lệ và giới thiệu Giải báo chí truy 

cập tại trang website: http://giaibaochipctt.mard.gov.vn. 

 Để việc triển khai thực hiện Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai 

lần thứ Hai năm 2021 có nhiều tác phẩm ý nghĩa, chất lượng đáp ứng đúng yêu cầu, 

mục tiêu của Giải đề ra. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đề nghị các phòng, ban, cơ 

quan, UBND các xã  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo tới các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn biết, hưởng ứng, đăng ký các tác phẩm dự thi./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng BCH PCTT-TKCN huyện (b/c); 

- Thành viên BCH PCTT-TKCN huyện; 

- Lưu: VT, VPTTBCH. 
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PHỤ LỤC 
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ VỊ TRÍ CÓ NGUY CƠ CAO VỀ THIÊN TAI  

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

 
(Kèm theo Công văn số       /UBND-NN, ngày     tháng 02 năm 2019 của UBND huyện Điện Biên) 

 

 

Biểu 1. Đề xuất vị trí triển khai giải pháp công trình 
 

 

 

TT 

 

 

Khu vực lựa 

chọn 

 

 

Lý do lựa 

chọn 

 

Đối tượng bảo vệ 

 

Tình hình 

thiên tai lũ 

quét, sạt lở đất 

tại khu vực lựa 

chọn trong quá 

khứ và những 

năm gần đây 

 

Đề xuất kiến 

nghị khác Số hộ 

dân 

(hộ) 

Diện 

tích sản 

xuất 

(ha) 

Hạ tầng 

giao 

thông 

1 Xã Phu Luông 

Sạt lở nguy cơ 

đổ sập nhà của 

dân 

11   
Sạt lở năm 2015-

2016 

Kè bảo vệ khu 

dân cư bản 

Khăm Pọm 

2 Xã Noong Hẹt 

Sạt lở nguy cơ 

đổ sập nhà của 

dân 

20   
Sạt lở năm 2013 

đến nay 

Kè bảo vệ khu 

dân cư đội 14-15 

3 Xã Thanh An 

Sạt lở nguy cơ 

đổ sập nhà của 

dân 

6   
Sạt lở 2014 đến 

nay 

Kè bảo vệ khu 

dân cư thôn 

Hồng Cúm 

4 
Xã Mường 

Pồn 

Sạt lở ruộng 

canh tác của 

người dân 

 0,2  
Sạt lở 2013 đến 

nay 

Kè bảo vệ ruộng 

bản Cò Chạy, 

Mường Pồn 1, 2, 

bản Lĩnh 

5 Xã Nà Tấu 

Sạt lở ruộng 

canh tác của 

người dân 

 0,2  
Sạt lở 2013 đến 

nay 

Kè bảo về ruộng 

bản Nà Cái, Nà 

Tấu 1, 2, 3 

 

Biểu 2. Đề xuất vị trí triển khai giải pháp phi công trình 
 

TT 
Khu vực lựa 

chọn 

Lý do lựa 

chọn 

 

Đối tượng bảo vệ 

 

Tình hình thiên tai 

lũ quét, sạt lở đất tại 

khu vực lựa chọn 

trong quá khứ và 

những năm gần đây 

 

Đề xuất kiến 

nghị khác 
Số 

hộ 

dân 

Diện 

tích 

sản 

xuất 

Hạ 

tầng 

giao 

thông 

1 

Bản Na Khoang, 

xã Mường Nhà, 

huyện Điện Biên 

Hay sảy ra 

sạt lở 
   

Sạt lở liên tục trong 

những năm gần đây 

Đề xuất lắp đặt 

máy quan trắc 

tự động sạt lở 

đất 

2 

Bản Pá Ngam, xã 

Núa Ngam, huyện 

Điện Biên 

Hay sảy ra 

sạt lở 
   

Sạt lở liên tục trong 

những năm gần đây 

Đề xuất lắp đặt 

máy quan trắc 

tự động sạt lở 

đất 

3 

Bản Khá, xã 

Mường Phăng, 

huyện Điện Biên 

Hay sảy ra 

sạt lở 
   

Sạt lở liên tục trong 

những năm gần đây 

Đề xuất lắp đặt 

máy quan trắc 

tự động sạt lở 

đất 

4 

Bản Nà Tấu 3, xã 

Nà Tấu, huyện 

Điện Biên 

Hay sảy ra 

sạt lở 
   

Sạt lở liên tục trong 

những năm gần đây 

Đề xuất lắp đặt 

máy quan trắc 

tự động sạt lở 

đất 
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