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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Phƣơng án PCTT&TKCN các công trình, vùng trọng 

điểm, năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Thƣ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 

17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê 

điều; 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; một số điều của 

Luật Phòng, chống thiên tai;  

 Xét đề nghị của thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn xã Kỳ Thư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 

các công trình, vùng trọng điểm năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Thư, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh  

(Có Phương án chi tiết kèm theo). 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành 

Văn phòng HĐND - UBND xã; Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã; Trưởng các ban ngành đoàn thể cấp xã; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã; Bí thư, thôn trưởng các thôn 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:     

- Như Điều 2; 

- UBND huyện 

- TTr ĐU - HĐND xã;        

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Văn phòng UBND xã; 

- Lưu: VT./.   
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PHƢƠNG ÁN 

PCTT&TKCN các công trình, vùng trọng điểm,  

năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Thƣ 

( Kèm theo Quyết định số 165 ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư) 

 

Nhằm chủ động công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời, khắc 

phục khẩn trương, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần 

thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của xã nhà. Uỷ ban nhân dân xã xây Phương 

án, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các công trình, vùng trọng điểm như 

sau: 

I. Mục đích yêu cầu: 

1.Nhằm tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về phòng chống thiên tai, 

sự cố, tìm kiếm cứu nạn và tác động của nó đến an toàn tính mạng của nhân dân 

và tài sản của địa phượng. 

2. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc địa phương trong hoạt 

động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật. 

        3. Chủ động phòng ngừa - ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người 

và tài sản do thiên tai gây ra; đồng thời khắc phục khẩn trương, hiệu quả sau 

thiên tai, sự cố. 

 4. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy 

tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). 

 5. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để 

ứng phó với thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả. 

 6. Nâng cao nhận thức cộng đồng trong “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 

cộng đồng” để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai của cá 

nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn xã. 

 7. Cung cấp thông tin kịp thời, phối kết hợp việc lồng ghép vào quy hoạch, 

kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.  

II. Đặc điểm tình hình chung  

1. Đặc điểm tự nhiên 

 Xã Kỳ Thư, là xã đồng bằng trung du, địa hình thấp trũng địa giới hành 

chính của xã:  phía Bắc giáp xã Kỳ Thọ, phía Đông giáp xã Kỳ Hải, phía Nam 

giáp với Kỳ Châu, Phía tây giáp xã Kỳ Văn có trục đường quốc lộ 1A đi qua dài 

khoảng 4 km. 

 Tổng diện tích đất tự nhiên có 529,48 ha, đất thổ cư 206 ha, đất nông 

nghiệp 323,22 ha trong đó; đất trồng lúa 173,22 ha, đất trồng cây hằng năm 22,8 

ha, đất trồng rừng ngập mặn 10,52 ha, đất nuôi trồng thuỷ sản 81,53 ha; đất khác 

38 ha. 

 Có con sông Rào Cái bắt nguồn từ xã Kỳ Tân chảy qua xã Kỳ Văn chảy 

dọc triền đê ngăn mặn Hải, Hà, Thư và đổ ra biển đông, và sông Đồng Quanh 

chảy từ xã Kỳ Tân qua đị bàn thôn Thanh Hoà, Liên Miệu, Hoà Bình và chảy ra 

sông Rào Cái, lưu lượng nước trong mùa mưa bảo khá lớn và thường xuyên 



ngập lụt dài ngày làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế và mọi 

hoạt động trên địa bàn. Trên địa bàn toàn xã có 4 hồ chứa nước và 1 công trình 

trọng điểm bảo vệ an toàn cho khu dân cư sinh sống và sản xuất đó là: Đập 

huyện đội, đập khe ong, đập, đập tràn Bà hậu, hồ đập hiểm, tuyến đê ngăn mạn 

chắn sóng Hải, Hà, Thư, tràn xã lũ ngăn mặn giữ ngọt, các trường học, trạm y tế 

xã, chợ xã và hội trường các thôn 

 2. Đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng 

- Dân cư  

+ Tổng số 1431hộ; 4837 nhân khẩu; nam = 2517, nữ = 2320. 

+ Cơ cấu độ tuổi: Trẻ em dưới 16 tuổi = 960  người; Thanh niên từ 16 đến 

60 tuổi = 3227 người; người già trên 60 tuổi 650 người. 

- Kinh tế - xã hội  

  + Phát triển kinh tế nông nghiệp 19,65%; thương mại dịch vụ 41,37% ; 

sản xuất kinh  

doanh công nghiệp nhỏ lẽ 296%. Tổng thu nhập bình quân 36,8 triệu đồng trên 

năm. 

- Cơ sở vật chất các công trình xây dựng trên địa bàn. 

   + Trụ sở UBND và 3 trường học, trạm y tế đã được kiên cố hoá và đạt 

chuẩn  

quốc gia, nhà văn hoá các thôn khang trang sạch sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt 

của nhân dân 

III. Nội dung cụ thể tình hình:  

1. Tình hình thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn (TKCN)  

- Những năm gần đây thời tiết khí hậu thay đổi thất thường hiện tượng El 

Nino  kết hợp với áp thấp nhiệt đới, gió mùa đã tác động làm ảnh hưởng không 

nhỏ đối với công tác Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn như, mưa lũ đột 

ngột lượng nước dâng cao trong thời gian ngắn đã làm ngập lụt cục bộ trên diện 

rộng của địa phương đặc biệt năm 2016 nước lũ đã làm cho hệ thống nuôi trồng 

thuỷ sản, năm 2017 bão số 10 kéo dài thời gian lượng mưa khá lớn gây ngập 

nước thời gian khá dài và đã làm sạt lỡ hàng ngàn mét khối đê và bờ bao hồ nuôi 

trồng thuỷ, hàng ngàn mái nhà bị hư hỏng nặng làm thiệt hàng chục tỉ đồng.  

- Đặc biệt (Bão và mưa lũ) thường xuất hiện vào những tháng cuối năm 

từ tháng 7 đến tháng 12 hằng năm, thời điểm này chủ yếu là mùa mưa thường 

kéo dài và  bão lớn xẫy ra thất thường nên công tác phòng chống thường gặp 

nhiều khó khăn, các cống tràn, đê điều thường xuyên bị ngập lụt sóng vỗ bị sạt 

lỡ những khu vục xung yếu lâu ngày không được gia cố bão dưỡng. Sự cố xẩy ra 

chủ yếu vào ban đêm nên đã ảnh hưởng rất lớn đối với công tác tìm kiếm cứu 

nạn, khó khăn cho việc di dời những vùng thấp trũng và người cao tuổi, trẻ em, 

tài sản của tập thể và nhân dân. 

-  Thiệt hại đã xẫy ra ở địa phương cụ thể năm 2007 lũ lớn và bão số 10 

vào ngày 15 tháng 9 năm 2017 đã làm thiệt hại nhiều công trình của tập thể và 

nhân dân, quốn trôi nhiều công trình phúc lợi của nhà nước và nhân dân, lũ đã 

quốn trôi và làm một người chết, sạt lỡ hàng chục ngàn mét khối đất đá và kênh 

mương bê tông, ngập ướt hàng trăm tấn lúa, hoa màu ngập úng hư hòng hoàn 

toàn, vật nuôi bị quốn trôi năm 2007 lũ quốn trôi 1 người chết đã làm ảnh hưởng 

không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của địa phương, sau mưa lũ các vật nuôi 

chết trôi nổi làm cho môi trường ô nhiểm dài ngày ảnh hưởng đến sức khoẻ và 



sự phát triển tái sản xuất của nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

- Những bài học kinh nghiệm đã được rút ra vào những tháng đầu năm 

ban chỉ huy tìm kiếm thiên tai và tìm kiếm cứu nạ xã tổ chức kiên toàn, kiểm tra 

những khu vực trọng yếu bổ sung tu sữa, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công 

tác phòng là chính để chủ đông đối phó với mưa lũ và bão mạnh vào địa bàn, lập 

kế koạch triẻn khai và chỉ đạo tận thôn xóm hướng dẫn nhân dân nâng cao nhận 

thức phòng ngừa thiien tai, cách phòng, chống và đối phó với thiên nhiên, thời 

tiết chuyển mùa. Tăng cường công tác kiểm tra duy tu bão dưỡng các đê, đập 

chứa nước phục vụ sản xuất đảm bảo tránh thiệt hại đến mức thấp nhất. Cảnh 

báo sớm cho nhân dân, tổ chức di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt và 

nhà cửa sập đổ, chằng chống nhà cửa rạp tôn, biarô, tổ chức thu hoạch lúa sớm 

hơn tránh ngập lụt và lốc xoáy, các vùng thấp trũng kê cao đồ đạc, chặt tĩa cành 

cây lướt gió. Với phương châm phòng là chính.  

- Nhận định trong thời gian tới khí hậu thời tiết thay đổi thất thường nắng 

nóng kéo dài, nên trong thời điểm chuyển mùa dễ xẫy ra lốc xoáy và mưa lũ cục 

bộ dẫn đến ngập lụt và sạt lỡ đê diều những đoạn xung yếu như đập chứa nước 

huyện đội, bờ bao khu vực nuôi trồng thuỷ sản, lốc xoáy có thể làm tốc mái tôn 

ngói trong lúc mưa gió nhân dân và lực lượng ứng phó đi lại làm nhiệm vụ có 

thể bị gió xô đẩy trượt ngã hoặc nước quốn trôi, gây thương vong, các tuyến đê 

sạt lỡ chia cắt giao thông đi lại làm ảnh hưỡng đến công tác ứng cứu và cứu trợ 

khi người, gia súc bị cô lập trong các vùng bị ngập lụt. 

2. Những rũi ro rủi ro - Lựa chọn giải pháp 

 Rủi ro thiên tai do bão gây ra có thể là nhà cửa bị tốc mái hoặc sập đổ; 

người dân đi lại có thể  bị các vật dụng bay trong gió va đập làm thiệt mạng 

hoặc thương tích; ghe thuyền đánh cá bị phá hỏng, chìm; cây trồng bị quật ngã, 

mùa màng thất thu; người dân xây dựng nhà ở những khu vực có nguy cơ xảy ra 

ngập, lũ quét nước chảy mạnh xói mòn bị sập đổ, ; khu vực có nhiều nhà tạm, 

nhà cấp 4 trong vùng bão, lũ; ngư dân đánh bắt thủy hải sản thiếu trang thiết bị 

đảm bảo an toàn dễ xẫy ra đuối nước. 

- Giải pháp nhận định tình hình mưa bão và tổ chức lực lượng ứng phó di 

dời nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt và nhà cửa có thể bị gió bão tốc 

mái làm sụp đổ ảnh hưỡng đến tính mạng con người và vật nuôi, ưu tiên di dời 

người già trẻ em và vật nuôi đi trước lực lượng sung sức tiếp sức giúp đở vận 

chuyển lương thực thực phẩm mang theo phục vụ cho nhân dân di dời sinh hoạt, 

không để nhân dân đói, rét làm ảnh hưởng đến sức khoẻ. Triển khai tăng cường 

lực lượng phối hợp giúp đở nhân dân sữa sang lại nhà cửa và các dụng cụ ghe, 

thuyền đánh cá và công cụ phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, để nhân dân tiếp tục tái 

sản xuất sau mưa bão gây thiệt hại.            

3. Những vấn đề cấp thiết-mối quan tâm của ngƣời dân, cộng đồng 

Tổ chức triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai và 

nhận định về tình hình thời tiết, hiện tượng khí hậu thay đổi. Đặc biệt mối lo 

ngại trong bão sẽ có mưa to kết hợp với thuỷ triều dâng sẽ gây ngập lụt nhiều 

khu vực trên địa bàn, khu vực trú ẩn lúc này không thể di chuyển được ra khỏi 

vùng có nguy cơ ngập úng và nhà cửa bị tốc mái tường xây bị xiêu ngã, vì vậy 

nhân dân phải chấp hành về các chủ trương và kế hoạch của các cấp về công tác 

di dời trước mưa bão tránh bị ảnh hưởng khi thiên tai xẩy ra. Tổ chức động viên 

trong cộng đồng sắp xếp nhà cửa tạo điều kiện cho nhân dân trú ẩn đảm bảo sức 



khoẻ và tài sản khi di dời và sau mưa bão, đảm bảo an ninh chính trị trật an xã 

hội trên địa bàn. 

4. Các yếu tố dễ bị tổn thƣơng  

- Trong mưa bão di dời không kịp thời hoặc lúc di chuyển người gia, trẻ 

em, phụ  nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi đi lại khó khăn có 

thể xẫy ra bị tổn thương, tinh thần nhân dân bị tác động ngoại cảnh xao động 

mất tạp trung tư tưởng không chấp hành các quy định  và kế hoạch di dời của 

cấp uỷ chính quyền địa phương. 

 - Cơ sở hạ tầng xây dựng lâu ngày xuống cấp, các trang trại chăn nuôi cách 

xa dân cư công trình xây dựng không kiên cố, phòng làm việc và các trường học 

cửa giằng néo khôn chắc chắn ổn định gió lùa gật bật khoá sẽ dễ bị tốc mái và 

làm ướt hỏng hóc các thiết bị vi tính bàn ghế sách vở của học sinh, khi mưa to, 

gió lớn sập đổ sẽ ảnh làm hưởng đến kinh tế của nhà nước và nhân dân. 

 - Khu nuôi trồng thuỷ sản đang giữa mùa vụ chưa đến ngày thu hoạch bị 

nước lũ quốn trôi, làm sạt lỡ hồ đập buộc phải khắc phục hậu quả sau mưa bão 

sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đối với tài sản cửa nhân dân và tập thể. 

5. Đánh giá năng lực phòng, chống và ứng phó của địa phƣơng 

Xác định rõ các nguồn lực hiện có trong xã và trong dân, những điểm 

mạnh, điểm yếu, khả năng có thể huy động và ứng phó trong phòng, chống thiên 

tai bao gồm: 

- Các nguồn lực (con người, cơ sở vật chất và tài chính); các nguồn lực 

này đã được triển khai giao chỉ tiêu cho các thôn và chịu sự điều hành quản lý 

của ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã, lực lượng này đã 

được bố trí về nhân lực cũng như nhận thức bản chất chính trị của từng cái nhân 

khi nhận nhiệm vụ nhiệt tình hoàn thành nhiệm vụ kịp thời nhanh chóng khi 

Đảng uỷ, chính quyền giao phó. 

- Năng lực tổ chức di dời sơ tán dân số lượng cần sơ tán ¼ dân số chủ 

yếu là người già trẻ em, tổ chức sơ tán đến các địa điểm nhà cao tầng có trong 

nhân dân hội trường các thôn, trụ sở UBND, trạm y tế, các trường học trên địa 

bàn toàn xã. Phương tiện khi báo động và dự kiến ban đầu tổ chức các đoàn thể 

lực lượng dân quân tại chổ hướng dẫn và dìu dắt người già ốm yếu, người bị 

bênh hiểm nghèo, khi mưa to gió lớn di chuyển bằng xe ôtô đã được đăng ký 

phục vụ cho công tác phóng, chống thiên tai, tổ chức điều hành do Ban chỉ đạo 

phòng chống thiên tai của xã 

- Năng lực cứu hộ cứu nạn giao nhiệm vụ cho tràm y tế xã đảm bảo thuốc 

men phục vụ kịp thời khi có người bị nạn, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ 

cho sơ cứu trong tình hình mưa bão không chuyển tuyến được, tổ chức sắp xếp 

vị trị đảm bão cho việc cấp cứu, áo phao, phao cứu sinh, đảm bảo thông tin liên 

lạc, trong phòng chống thiên tai. 

- Hệ thống công trình đã được chuẩn hoá bê tông nâng cấp hoàn thiện tạo 

điều kiện cho công tác sơ tán và di chuyển trong sơ tán cũng như phục vụ đi lại 

kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở hạ tầng trên địa bàn đã được kiên cố 

hoá, đường cứu hộ đảm bảo theo quy trình, hệ thống đê điều chắn sóng cũng như 

ngăn mặn khi thuỷ triều dâng cao 

6. Đánh giá mức độ nhận thức về rủi ro thiên tai của ngƣời dân địa 

phƣơng  



Thu thập và phân tích các thông tin về sự hiểu biết của người dân trong 

công tác phòng, chống thiên tai và những hành động ứng phó của họ với thiên 

tai để có kế hoạch nâng cao nhận thức và tổ chức phòng tránh tại địa phương, 

nên khi xẩy ra thiên tai, hoặc mưa bão người dân đã chủ động sẵn sàng khi có 

lệnh di dời, tham gia phục vụ di dời và cứu hộ cứu nạn giúp đở nhân dân tái sản 

xuất cải thiện đời sống sau khi bị thiên tai hoã hoạn xâm nhập vào địa phương.. 

IV. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả 

1. Tổ chức phòng ngừa 

 - Quý I tổ chức xây dựng kế hoạch, quý II tổ chức triển khai và báo động,  

diễn tập tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm những điểm cần bổ sung kịp thời hoàn 

thiện trước mùa nắng nóng có thể gây cháy nổ và mùa mưa bão gây ngập úng 

trong nhân dân. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tổ chức triển khai, ban chỉ 

huy quân sự xã tham mưu và soạn thảo các văn bản kế hoạch và quyết đinh giao 

chỉ tiêu, con người thực hiện mọi nội dung từng giai đoạn, các ban ngành đoàn 

thể từ xã đến thôn phối hợp tổ chức thực hiện, ban tài chính tham mưu ngân 

sách phục vụ cho công tác hoạt động theo kế hoạch.  

a) Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực cho CB 

làm công tác PCTT, cho cộng đồng, dân cư về kiến thức cơ bản phòng, chống 

thiên tai. 

b) Tăng cường hệ thống thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, 

chống thiên tai sâu rộng trong nhân dân..  

c) Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai; rà 

soát, xác định khu vực nguy hiểm, có kế hoạch di dời dân cư ra khỏi vùng có rủi 

ro thiên tai cao, đặc biệt là siêu bão. 

d) Chuẩn bị về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu 

phẩm phục vụ ứng phó thiên tai. 

đ) Thực hiện tổng hợp các giải pháp: công trình và phi công  

e) Lập kế hoạch, chương trình, đề án, dự án: như nâng cấp trường học, 

trạm y tế, trụ sở công, nhà văn hóa cộng đồng và công trình công cộng khác các 

công trình này cần được kết hợp sử dụng làm địa điểm sơ tán dân khi có thiên tai 

và công trình này cung là nơi tránh trú bão trong nhân dân. 

2. Xây dựng phƣơng án ứng phó 

2.1. Phương án ứng phó thiên tai bao gồm một số nội dung chính sau 

đây:  

a) Bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình trọng điểm như 

Đê, kè, cống, bờ bao, hồ, đập, hệ thống trạm bơm, kênh, mương tưới tiêu sản 

xuất nông nghiệp.  

b) Phương án và địa điểm sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất; 

Địa điểm sơ tán đã được hiệp đồng và co kế hoạch giao nhiệm vụ cho từng 

thôbn xóm đảm bảo thuân tiện và co tính khả thi, hiệu quả aan toàn.  

c) Đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc; Trong khi xẩy ra 

thiên tai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự phối hợp cơ động mạnh trực và xữ lý 

kịp thời tại các điểm ùn tắc giao thông cũng như phòng vệ có thể xẫy ra mất mát 

của cải tài sản của tập thể và nhân dân. Đảm bão thông tin liên lạc 24/24 các 

thôn các tổ chỉ đạo các địa bàn thường xuyên thông tin các diễn biến về cho ban 

chỉ huy để có phương án đối phó kịp thời. 

d) Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu 



nạn; Các ban ngành đoàn thể, lực lượng huy động các thôn phối hợp chặt chẻ với 

nhau làm cầu nối thông tin trao đổi mọi tình huống xẩy ra để phối hợp phòng tránh 

một cách có hiệu quả. 

đ) Xác định nguồn nhân lực ứng phó thiên tai; Nguồn nhân lực chủ yếu từ 

trong dân mà lực lượng công an quân sự, dân quân các thôn làm nòng cốt đi đầu 

trong thực hiện nhiệm vụ. 

e) Chuẩn bị vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho hoạt 

động phòng, chống thiên tai (theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực 

lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); 

f) Tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống thiên tai 

để mọi người được biết và có được tính chủ động phòng tránh thiên tai vì thiên 

tai phòng là chủ yếu và thắng lợi được 70% khi có tình huống xẩy ra. 

h) Tổ chức thường trực, trực ban cập nhật thông tin diễn biến thiên tai; 

chuẩn bị địa điểm sơ tán; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, 

chống thiên tai. 

2.2. Phương án ứng phó cho một số loại thiên tai cụ thể: 

* Đối với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, nước 

dâng, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng 

chảy; Thực hiện theo kế hoạch phòng chống siêu bão và kế hoạch phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

Kế hoạch sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không đảm bảo an 

toàn; tập trung triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người, đặc biệt đối 

tượng dễ bị tổn thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp. 

a) Phối hợp với các đơn vị hữu quan di chuyển tàu thuyền, phương tiện 

nuôi trồng thuỷ sản, ghe thuyền đánh cá trên sông ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ 

chức kiểm đếm, hướng dẫn ghe thuyền trong địa bàn neo đậu an toàn;  

b) Thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà cửa, công sở, bệnh 

viện, trường học, kho tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng trong 

địa bàn;  

c) Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất;  

đ) Kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai; 

công trình trọng điểm về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng.  

d) Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm 

người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trên sông, trên biển, khu vực và 

tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy 

và khu vực nguy hiểm khác.  

g) Đảm bảo giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ 

huy, điều hành phòng, chống thiên tai. 

h) Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ 

trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu khác tại 

khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán dân cư;  

i)  Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và 

nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai.  

k) Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo như huy động khẩn 

về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng 

phó với thiên tai. 



*  Đối với hạn hán và xâm nhập mặn: 

a) Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, 

cảnh báo và tình hình diễn biến hạn hán và xâm nhập mặn phù hợp với địa bàn 

và mùa nuôi trồng thuỷ sản tránh được thiên tai xẫy ra. 

b) Kiến nghị vận hành hợp lý các hồ chứa nước có liên quan đến địa 

phương, công trình cấp nước, ưu tiên cấp nước sinh hoạt; sử dụng tiết kiệm, 

chống thất thoát nước; 

c) Kiến nghị ưu tiên cung cấp điện và vật tư, nhiên liệu cần thiết cho 

công trình thủy lợi; 

d) Phối hợp với các đơn vị hữu quan trong việc quan trắc độ mặn, điều 

hành đóng mở cống lấy nước và ngăn mặn phù hợp với tình huống cụ thể khi 

thuỷ triều dâng cao. 

*  Đối với sương muối, rét hại: 

a) Triển khai biện pháp chống rét cho người, đặc biệt cho đối tượng dễ bị 

tổn thương; 

b) Triển khai chống rét và đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc; 

c) Triển khai biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi phù hợp. 

*  Đối với động đất, sóng thần : 

a) Chủ động trú, tránh, đảm bảo an toàn khi xảy ra động đất;  

b) Chủ động sơ tán ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của sóng thần; 

c) Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương; 

d) Bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu 

yếu phẩm khác cho người dân bị ảnh hưởng; 

đ)  Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhà nước và 

nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai. 

*  Đối với nắng nóng, lốc, sét, mưa đá và các loại thiên tai khác : 

 Căn cứ vào dự báo, cảnh báo, tính chất và diễn biễn thực tế của từng loại 

thiên tai, chủ động triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với tình huống cụ thể. 
 

3. Tổ chức khắc phục hậu quả 

3.1. Triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ lương thực, 

thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu khác và hỗ trợ tâm lý để 

ổn định đời sống của người dân: 

a) Cấp cứu kịp thời người gặp nguy hiểm; tìm kiếm người, phương tiện 

mất tích. 

b) Tiếp tục sơ tán người ra khỏi nơi nguy hiểm, ưu tiên đối tượng dễ bị 

tổn thương. 

c) Lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc trưng dụng có thời hạn trụ sở cơ 

quan, trường học, cơ sở y tế tại khu vực có thiên tai để tiếp nhận cấp cứu 

người bị nạn. 

d) Xác định  đối tượng cần được cứu trợ bao gồm cá nhân bị thương, hộ 

gia đình có người bị chết; hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, không có lương 

thực, nước uống và nhu yếu phẩm khác có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng và 

sức khỏe, đặc biệt quan tâm tới đối tượng dễ bị tổn thương. 

đ)  Huy động người, vật tư, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh để tham gia 

cứu chữa người bị nạn. 



e) Dựng các lán trại tạm thời cho người dân bị mất nhà ở tạm. 

f) Cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nước sạch và nhu 

yếu phẩm thiết yếu. 

3.2. Thống kê, đánh giá thiệt hại, nhu cầu cần cứu trợ: 

a) Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ 

và đề xuất phương án khắc phục hậu quả với cấp trên. 

b) Kiến nghị hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và nhu yếu 

phẩm thiết yếu khác để ổn định đời sống của người dân, vệ sinh môi trường, 

phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị tác động của thiên tai. 

 c) Kiến nghị hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, trang thiết bị, nhiên 

liệu thiết yếu khác để phục hồi sản xuất. 

 d) Tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị tác 

động của thiên tai. 

đ) Lập kế hoạch và đề xuất sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình 

phòng, chống thiên tai, giao thông, thông tin, thủy lợi, điện lực, trường học, cơ 

sở y tế và công trình hạ tầng công cộng. 
 

 V. Tổ chức thực hiện 

1. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện 

Xác định rõ trách nhiệm, phân công cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể và 

các cá nhân (thành viên Ban chỉ huy) thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai: 

- Chủ tịch UBND xã chỉ đạo tổ chức xây dựng và phê duyệt Kế hoạch và 

tổ chức thực hiện theo kế hoạch một cách nghiêm túc. 

- Phân công cụ thể và xác định rõ trách nhiệm của cấp cơ sở xã, thôn xóm 

các trường học trạm y tế và doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

- Tổ chức hội nghị triển khai và thông báo cho người dân về Kế hoạch đã 

được phê duyệt, đồng thời giải trình các hạng mục mà người dân đề nghị nhưng 

chưa đưa vào kế hoạch. 

        -Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tổ chức, 

cộng đồng; huy động, vận động người dân tham gia thực hiện các hoạt động 

theo kế hoạch. 

         -Tổ chức thường trực, trực ban, trực canh, cập nhật thông tin diễn biến 

thiên tai. 

2. Xác định nguồn lực để thực hiện 

Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn là lực lượng tại chỗ thực hiện 

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn này, bao gồm. 

- Các nguồn lực từ các tổ chức chính trị xã hội trong xã, như lực lượng 

dân quân, công an, cơ động, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, 

Hội nông dân và lực lượng hiệp đồng của địa phương theo quyết định của 

UBND huyện. 

- Các nguồn vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm trong địa 

phương. 

- Hệ thống thông tin, truyền thông công cộng. 

- Kế hoạch thực hiện thu Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định. 

- Các nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân. 

- Các nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, quỹ PCTT và các tổ chức 



khác. 

3. Xây dựng tiến độ thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá 

Trong tiến độ thực hiện, theo dõi giám sát đánh giá cần xác định rõ thời 

gian cho từng hoạt động (Ví dụ: Thời gian diễn tập, thời gian hoàn thành việc 

thành lập các tổ, nhóm, thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn cấp xã, quyết định phân giao nhiệm vụ, kế hoạch lực lượng, 

phương tiện, kế hoạch sơ tán dân cư, thời gian hoàn thành việc giám sát, đánh 

giá kết quả thực hiện qua từng giai đoạn cụ thể để rút kinh nghiệm bổ sung hoàn 

thiên kế hoạch và đi vào thực tiễn. 

4. Tổng kết báo cáo rút kinh nghiệm, cập nhật và điều chỉnh, bổ sung 

kế hoạch cho phù hợp  

Nêu ra được các bài học cần rút kinh nghiệm, những thông tin cần cập 

nhật, những hoạt động cần phải điều chỉnh. 

Biểu dương, khen thưởng, kỷ luật nhân rộng các điển hình, tham khảo 

chia sẻ thông tin với các địa phương bạn và cộng đồng. 

Đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết những việc còn tồn 

đọng. 

Góp ý cho cấp trên về những chỉ đạo điều hành chưa hợp lý trong công 

tác phòng, chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn. 

* Một số nội dung, thông tin trong “Kế hoạch phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn” có thể được thể hiện dưới hình thức các biểu bảng, sơ đồ sau: 

- Địa điểm, vị trí sơ tán dân cư khi có thiên tai tại các nhà cao tầng trong 

 nhân dân và công sở các trường học, trạm y tế. 

- Vị trí, địa điểm các nguồn lực sẽ được huy động tập trung chỉ đao tập 

kết tại nhà văn hoá các thôn và trung tâm hành chính xã. 

- Khoanh vùng các vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ sạt lỡ đất đá, vùng 

trũng thấp và các vùng nguy hiểm khác, để tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ 

tác hại của các loại thiên tai nguy hiểm để phòng tránh. 

- Các tuyến đường huyết mạch liên xã, liên huyện. Như đường ngã ba 

bích châu đi Kỳ Tho, ngã ba quán vọng đi Kỳ Hải, quốc lộ 1A. 

    Trên đây phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các công 

trình, vùng trọng điểm của xã Kỳ Thư kính mong hội nghị và các cơ quan ban 

ngành đóng góp ý kiến xây dựng để bản kế hoạch được hoàn thiện hơn nưa. Xin 

cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 

- BCH PCTT-TKCN huyện; 

- TTr Đảng ủy-HĐND xã 

- Thành viên Ban chỉ huy xã; 

- Ban chi ủy 6 thôn, 

- Hiệu trưởng các trường; 

- Trạm Y tế xã 

- Lưu: VT. 
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