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Số: 168/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Kỳ Thư  ngày 22 tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Phƣơng án Bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, 

thông tin liên lạc trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Thƣ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

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

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

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

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

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

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;  

Theo đề nghị của Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai -Tìm kiếm 

cứu nạn năm 2022 của xã Kỳ Thư. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Phương án Bảo đảm na ninh trật tự an toàn giao thông, 

thông tin liên lạc trong Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-

TKCN) năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Thư 

(có Phương án 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: 

- BCH PCTT-TKCN huyện; 

- TTr Đảng ủy-HĐND xã 

- Thành viên Ban chỉ huy xã; 

- Như điều 2; 

- Ban chi ủy 6 thôn, 

- Hiệu trưởng các trường; 

- Trạm Y tế xã 

- Lưu: VT. 
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XÃ KỲ THƢ 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHƢƠNG ÁN 

Bảo đảm na ninh trật tự an toàn giao thông, thông tin liên lạc trong phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Thƣ 

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư) 

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          h: 

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, thông tin liên lạc trong công tác phòng 

chống thiên tại, tìm kiếm cứu nạn, trật tự an toàn xã hội giữ vững an ninh chính 

trị nội bộ, an ninh nông thôn trên địa bàn toàn xã. 

Nâng cao nhận thức cho người dân trong khi thiên tai xãy ra tránh được sự 

va chạm của các vật thể ngã, gãy và phương tiện qua lại trên các hệ thống giao 

thông, giữ thông tin liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai.  

2. Yêu c u   

- Tất cả các cơ quan, đơn vị, thôn xóm và người dân trên địa bàn xã quán 

triệt, thực hiện nghiêm túc phương châm “Bốn tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực 

lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu c n tại chỗ) và “Ba 

sẵn sàng” (Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và 

có hiệu quả). 

- Người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai; kịp thời nhanh chóng 

báo cáo lực lượng làm nhiệm vụ để xữ lý mọi tình huống xảy ra, nghiêm chỉnh 

chấp hành các mệnh lệnh, hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền, cơ quan chức 

năng trong suốt thời gian từ trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai; đồng thời 

chủ động, nâng cao ý thức tự giác tham gia cùng chính quyền, ban - ngành, đoàn 

thể trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây 

ra. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nâng cao nhận thức cộng đồng và 

quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng nhằm phát huy ý thức tự giác, chủ 

động phòng, tránh thiên tai của cộng đồng dân cư là biện pháp thiết thực và hiệu 

quả. 

II. NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN 

1. Phƣơng án huy động lực lƣợng ứng cứu và TKCN 

1.1. Tổ chức lực lượng 

 -  Lực lượng tại chỗ: Ban Chỉ huy quân sự xã, Công an xã, lực lượng dân 

quân các thôn 

 -  Lực lượng xung kích xã. 

 1.2. Nhiệm vụ 



 

 

-  Ban CHQS xã Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình 

diễn biến thời tiết, tham gia giúp đỡ người dân có nguy cơ rủi ro cao sơ tán 

người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm; tổ chức tu n tra, nắm chắc diễn biến 

tình hình; đảm nhiệm lực lượng cơ động của xã để kịp thời huy động lực lượng, 

phương tiện ứng phó, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai. 

- UBND  xã Chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men đảm bảo phục 

vụ. 

1.3. Tổ chức chỉ huy: Công an xã tổ chức chỉ huy, điều hành công tác an 

toàn giao thông, điều động lực lượng tham gia PCTT-TKCN trên địa bàn xã. 

  2. Phƣơng án đảm bảo an toàn giao thông và phƣơng tiện 

 Để hạn chế thấp nhất về sự cố hư hỏng công trình giao thông, đảm bảo an 

toàn đi lại cho người dân và đảm bảo công tác điều động phương tiện ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai, phương án đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão 

năm 2020 như sau  

2.1. Tổ chức và phương tiện, lực lượng 

- Về tổ chức: Thực hiện theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 

162/QĐ-UBND ngày 22/6/202 của UBND xã về thành lập Ban chỉ huy PCTT-

TKCN năm 2022.  

- Về phương tiện, lực lượng  UBND  xã chủ động điều động phương tiện, 

lực lượng theo chỉ tiêu huyện giao tại quyết định căn cứ quyết định 164/QĐ-

UBND ngày  22/6/2022 của UBND xã về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phòng 

chống thiên tai năm 2022. 

Căn cứ hợp đồng nguyên tắc đã ký với các chủ phương tiện trong việc ứng 

cứu các công trình, vùng trọng điểm khi có sự cố xẩy ra. 

2.2. Nhiệm vụ chung 

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã các đơn vị đóng 

trên địa bàn có liên quan thực hiện các nội dung: 

- Điều tra đánh giá tình trạng đường sá, c u cống để có biện pháp khắc 

phục sữa chữa và đề nghị cấp trên có kế hoạch nâng cấp các hạng mục công 

trình bị hư hỏng lớn ngoài khả năng của địa phương.    

- Tu n tra, kiểm tra sửa chữa các công trình có nguy cơ mất an toàn trước 

mùa mưa bão, tổ chức phát quang, đào rãnh dọc, rãnh ngang, thông thoát nước 

cho công trình, bố trí cắm các cọc thủy chí trên các đoạn tuyến thường xuyên bị 

ngập cục bộ khi có mưa, lụt.  

- Chuẩn bị các loại vật tư, vật liệu c n thiết, tập trung tại các vị trí xung yếu 

để ứng phó, đảm bảo giao thông khi có sự cố xảy ra; đẩy nhanh tiến độ thi công, 

xây dựng tiến độ thi công hợp lý nhằm đảm bảo an toàn cho công trình khi có 

mưa lũ xảy ra. 

2.3. Phương án xử lý, khắc phục sự cố giao thông khi thiên tai xảy ra 

- Trường hợp đường bị ngập nước, ách tắc giao thông  Bố trí người, sào 

chắn, biển báo ở hai đ u tuyến để cảnh giới, điều tiết phân luồng giao thông kết 

hợp với thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 

- Trường hợp cây cối bị đổ gây tắc đường  Nhanh chóng huy động lực 

lượng, phương tiện tại địa phương để thu dọn thông tuyến. 



 

 

- Trường hợp c u cống, ng m tràn bị lũ cuốn trôi  Thực hiện công tác trực 

gác điều tiết, phân luồng; trên cơ sở vật tư, vật liệu, thiết bị máy móc đã tập kết 

theo kế hoạch tiến hành xây dựng c u tạm để đảm bảo thông đường trong thời 

gian sớm nhất (nếu bị hư hại nhẹ thì tiến hành khắc phục ngay bằng các loại kết 

cấu đã chuẩn bị như  D m bằng kết cấu thép hoặc bê tông và các loại vật liệu 

gỗ). 

- Đảm bảo thông tin liên lạc với ban PCTT-TKCN huyện để có phương án 

hợp lý, xử lý kịp thời, huy động tối đa nhân lực, vật lực tại chổ và hiệu quả nhất. 

 3. Phƣơng án hộ đê đảm bảo an toàn các tuyến đê  

3.1. Đánh giá hiện trạng công trình trước lũ. 

- Tuyến đê Hải-Hà-Thư   Tổng chiều dài khoảng 3km, đã được nhà nước 

đ u tư cũng cố nâng cấp; Tuyến đê có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ 

sản xuất và kết hợp làm đường giao thông. Phía trong đê, có 02 cống cấp thoát 

nước cho vùng NTTS bị xuống cấp, mất khả năng ngăn mặn giữ ngọt phục vụ 

sản xuất. Khả năng chống chịu bão, lũ của tuyến đê là đảm bảo. 

 3.2. Xác định trọng điểm xung yếu và phương án bảo vệ trọng điểm 

- Xác định trọng điểm xung yếu: 

Tại các vị trí cống bị hư hỏng các bộ phận của hệ thống đóng mở, không 

đảm bảo để vận hành cống an toàn, gồm các cống: cống Bà hậu, cống Hói dua 

và cống đập huyện đội.  

 - Xác định các tuyến, khu vực trọng điểm xung yếu: 

 Từ kết quả điều tra, khảo sát nêu trên nên đánh giá chung các tuyến đê 

đảm bảo an toàn, chưa có các vị trí xung yếu dễ xảy ra sự cố.  

 - Phương án bảo vệ từng trọng điểm: 

 - Phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ vượt t n suất 

thiết kế: 

Trường hợp lũ tràn qua đê có nguy cơ sạt lở đê, vỡ đê  Huy động nhân 

lực, vật tư, phương tiện của xã để ứng cứu. Theo tình hình thực tế, điều động lực 

lượng, vật tư phương tiên theo chỉ tiêu huyện giao tại Quyết định số 62/QĐ-

UBND ngày 20/5/2021 của UBND xã về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phòng chống 

thiên tai năm 2021. 

Trường hợp lũ tràn qua đê nhưng không gây sạt lở đê, vỡ đê thì không c n 

tổ chức ứng cứu. 

4. Phƣơng án sơ tán dân các khu vực xung yếu  

Khu vực xung yếu có nguy cơ cao về thiên tai bao gồm các khu vực 

sau: 

- Vùng có nguy cơ xẩy ra lũ ống, lũ quét, ngập lũ sâu  13 hộ, 32 nhân 

khẩu. 

5. Phƣơng án đảm bảo an ninh – trật tự xã hội 

 Công  an xã thành lập tiểu Ban chỉ huy PCTT - TKCN của đơn vị do đồng 

chí Trưởng công an xã làm trưởng tiểu ban, tổ chức chỉ huy điều hành phương 

án đảm bảo an ninh – trật tự xã hội. 

 5.1. Nhiệm vụ trọng tâm 



 

 

 - Phối hợp với các lực lượng để di dời, cưỡng chế di dời dân, tài sản ra 

khỏi khu vực ảnh hưởng nguy hiểm của thiên tai, sự cố tai nạn đến nơi an toàn. 

 - Phối hợp với chính quyền, các ngành tổ chức tuyên truyền về âm mưu, 

phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, cũng như hậu 

quả, tác hại của thiên tai để nhân dân chủ động phòng ngừa, ứng phó; phân công 

lực lượng hướng dẫn người, phương tiện qua lại các đoạn đường bị ảnh hưởng 

tại các điểm ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng cho người, tài sản khi có 

thiên tai xảy ra. 

 - Tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng hóa cung cấp cho 

nhân dân trong khu vực bị sự cố hoặc vùng bão, lũ chia cắt. 

 - Đưa, đón, bảo vệ đoàn công tác lãnh đạo trung ương, địa phương và các 

ngành đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, 

khắc phục hậu quả thiên tai. 

 - Tổ chức lực lượng đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng tại 

các khu vực xảy ra thiên tai; phối hợp các lực lượng đấu tranh, trấn áp các ph n 

tử xấu lợi dụng thiên tai, sự cố để phá hoại, chiếm đoạt tài sản của nhân dân và 

nhà nước trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra. 

 - Đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm, bảo vệ an toàn 

các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi. 

 - Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. 

 5.2. Công tác triển khai trong khi xảy ra thiên tai 

 5.2.1. Tổ chức di dời dân, sơ tán dân khi có thiên tai sắp đổ bộ trực tiếp 

vào đất liền. 

 - Công an xã phối hợp lực lượng quân sự và các cơ quan chức năng tổ 

chức di dời dân đang sinh sống trong các nhà ở không đảm bảo an toàn, có khả 

năng bị đổ, sập và những khu vực xung yếu để đảm bảo an toàn tính mạng cho 

nhân dân. 

 - Phân công lực lượng xuống tận địa bàn các thôn phải di dời dân để kiểm 

tra, tổ chức kế hoạch chu đáo, an toàn. 

 - Bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi 

trường, hậu c n, chăm lo đời sống cho nhân dân... tại nơi cư trú và bảo vệ công 

trình, tài sản, nhà ở của người dân tại những địa điểm di dời. 

 5.2.2. Công tác triển khai thực hiện trong thời gian thiên tai đổ bộ 

 - Các đơn vị đảm bảo chế độ trực ban, thông tin, báo cáo tình hình và mọi 

diễn biến, ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai gây ra để Công an xã kịp thời có 

phương án chỉ đạo. 

 - Theo chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng triển khai các phương án, 

kế hoạch đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn. 

 - Thực hiện cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất do Chỉ huy trưởng quân 

sự xã trực tiếp chỉ huy, điều hành, phân công các lực lượng có mặt trên địa bàn 

trong quá trình ứng phó với thiên tai. Phối hợp tham gia công tác tìm kiếm, cứu 

hộ, cứu nạn trong thiên tai tại những địa bàn vùng trọng điểm  



 

 

5.2.3. Công tác triển khai thực hiện sau khi thiên tai xảy ra 

 Lực lượng Công an Quân sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chính 

quyền  xã và cấp huyện huy động lực lượng, sử dụng các phương tiện, trang 

thiết bị để triển khai ngay các phương án, kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và 

thực hiện tốt các nhiệm vụ: 

 - Triển khai lực lượng tiếp tục bảo vệ địa bàn xung yếu, nhằm đảm bảo an 

ninh trật tự tại địa bàn. 

 - Tổ chức đưa người dân sơ tán, di dời trước thiên tai về nơi cũ an toàn, 

trật tự 

 - Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước uống, chăm 

sóc y tế nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho nhân dân. 

 - Tổ chức lực lượng xung kích, tình nguyện giúp nhân dân khắc phục hậu 

quả; sửa chữa, xây dựng nhà ở; bảo vệ ANTT và tài sản của nhân dân, doanh 

nghiệp, nhà nước trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

 - Tổ chức thống kê, đánh giá xác định thiệt hại theo quy định báo cáo Ban 

chỉ huy PCTT-TKCN huyện. 

 5.3. Các tình huống đột xuất liên quan đến ANTT có thể xảy ra 

 - Tình huống 1: do ảnh hưởng của thiên tai dẫn đến tắc nghẽn giao thông, 

gây khó khăn cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. 

Nhiệm v  và giải pháp: 

 + Căn cứ vào tình hình thực tế, bố trí, huy động các lực lượng công an, 

dân quân, phương tiện tăng cường cho các tuyến vùng trọng điểm. 

+ Đảm bảo quân số thường trực khi có yêu c u đột xuất xảy ra để điều 

động. 

 - Tình huống 2  Phát hiện các hoạt động lợi dụng thiên tai trong quá trình 

sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn để chiếm đoạt tài sản của nhà nước, nhân dân. 

Nhiệm v  và giải pháp: 

 + Bố trí lực lượng Công an xã tiến hành nắm bắt tình hình, tổ chức điều 

tra, truy xét. 

 + Tuyên truyền cho nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các thủ 

đoạn của bọn tội phạm trong quá trình tổ chức phòng, chống thiên tai. 

 + Lực lượng công an, quân sự xã tăng cường tu n tra, kiểm tra bảo vệ tài 

sản, cơ sở vật chất đề phòng các đối tượng xấu lợi dụng tình hình mưa lũ trộm 

cắp, phá hoại... 

- Tình huống 3  có tai nạn do thiên tai 

Nhiệm v  và giải pháp: 

 + Huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn theo yêu 

c u của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã; 

 + Bố trí lực lượng đảm bảo ANTT trong quá trình xử lý ứng cứu, đảm bảo 

việc ứng cứu được triển khai thuận lợi.  

Trên đây là nội dung Phương án phòng ngừa, ứng phó thiên tai năm 2022 

trên địa bàn xã Kỳ Thư, yêu c u cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc 



 

 

triển khai thực hiện./. 

 

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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