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CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu  

và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 

(Ngày 20/6/2017) 
 

TT Nội dung Thực hiện 

1 Đón tiếp đại biểu 
 Văn phòng TT BCH PCTT và 

TKCN tỉnh 

2 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

3 Phát biểu khai mạc Hội nghị 

Đ/c Lê Trí Thanh – PCT UBND 

tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trưc̣ 

BCH PCTT và TKCN tỉnh 

4 

Báo cáo đánh giá công tác PCTT và 

TKCN năm 2016 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2017 

Đ/c Trương Xuân Tý – Chánh Văn 

phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh 

5 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 

Biến đổi khí hậu năm 2016 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2017 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

6 

Báo cáo tổng hợp diễn biến thiên tai 

năm 2016; nhận định tình hình thời tiết 

trong mùa mưa bão năm 2017 

Đ/c Trương Tuyến - Giám đốc Đài 

KTTV Quảng Nam 

7 Các báo cáo tham luận   

7.1 

Kinh nghiêṃ phối hơp̣ , ứng phó trong 

công tác tìm kiếm cứu naṇ đối với các 

tàu cá Quảng Nam bị sự cố trên biển 

Lãnh đạo Bô ̣Chỉ huy Bô ̣đôị Biên 

phòng tỉnh 

7.2 

Tình hình triển khai xây dựng Kế hoạch 

phòng, chống thiên tai và Phương án 

ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro 

Lãnh đạo Văn phòng Thường trực 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh 

7.3 
Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên 

điạ bàn huyêṇ và kinh nghiêṃ ứng phó 
Lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc 

8 Thảo luận Các đại biểu tham dự Hội nghị 

9 Phát biểu ý kiến chỉ đạo của cấp trên  

10 Kết luận, bế mạc Hội nghị 

Đ/c Lê Trí Thanh - PCT UBND 

tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trưc̣ 

BCH PCTT và TKCN tỉnh 
 

 

Ghi chú: Đăng ý phát biểu tại Hội nghị thông qua đồng chí Trương Xuân 

Tý - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo số điện thoại 

0913.427.266. 
 


