Ban CHQS qun Ng Hành Sn va t chc Hi ngh tng kt công tác phòng chng thiên tai-tìm kim cu nn nm
2017 và trin khai phng hng, nhim v nm 2018.
Nm 2017 có 03 cn bão trên bin ông nh hng trc tip n a bàn qun gm bão s 4, bão s 10 và bão s 12
gây ma to, không có thit hi v ngi, ch gây thit hi 01 s tài sn hoa màu ca nhân dân trên a bàn. Trong
ó, cn bão s 12 din ra trong thi gian t chc Din àn hp tác kinh t Châu Á-Thái Bình Dng- APEC 2017,
tuy nhiên, vi s tích cc, ch ng ca các cp y ng, chính quyn a phng, ban, ngành, oàn th, s giúp nhit
tình ca các n v thuc B, Quân khu, Ban CHQS qun ã t chc lc lng phi hp nhanh chóng khc phc tt c s
c v ô th, môi trng, góp phn vào thành công APEC 2017.
Nm 2018, d báo din bin thi tit phc tp, s bin i khí hu, thiên tai bão l din bin không úng theo quy lut,
ngày càng khó lng, Ban Chi huy Quân s qun Ng Hành Sn xác nh làm tt công tác tuyên truyn, giáo
dc cho mi cán b, chin s, quân nhân và nhân dân trên a bàn nâng cao nhn thc trách nhim, ch ng
phòng và ng phó hiu qu vi thiên tai, thm ha. Tip tc phát huy phng châm “04 ti ch”, lc lng ti ch, hu cu
ti ch, phng tin ti ch, ch huy ti ch và 03 nguyên tc c bn: thng nht ch huy, kiên quyt, trit , tp trung lc
lng có trng im ch ng i phó có hiu qu vi các thm ha và tìm kim cu nn./.
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