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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ BẮC 

 

Số:138/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Bắc, ngày 08 tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt phương án phòng ngừa, ứng phó thiên tai  

năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Bắc 

 

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 19/6/2014; Nghị định số 

160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng 

dẫn một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

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

cứu nạn năm 2022 của xã Kỳ Bắc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt phương án phòng ngừa, ứng phó thiên tai năm 2022 trên 

địa bàn xã Kỳ Bắc. 

(Có quy chế kèm theo) 

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

Chánh Văn phòng UBND xã; thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN xã; 

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị; trưởng các thôn, chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện Kỳ Anh; 
-  Ban CH PCTT&TKCNxã; 
- Đ/c Chủ tịch, PCT UBND xã; 
- Như Điều 2; 
- Lưu: VT./. 
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PHƯƠNG ÁN 

Phòng ngừa, ứng phó thiên tai năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Bắc 

(Kèm theo Quyết định số 138 /QĐ-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Bắc) 

 
I. CĂN CỨ THỰC HIỆN 

- Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

- Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2014; Nghị định số 

160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng 

dẫn một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

- Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2018-2022 trên đại bàn xã Kỳ 

Bắc được phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND 

xã Kỳ Bắc. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Huy động mọi nguồn lực và cả hệ thống chính trị để triển khai có hiệu quả 

công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm giảm thiểu đến mức 

thấp nhất thiệt hại về người và tài sản;  

Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là người, tài 

sản và các công trình trọng yếu. Kịp thời di dời, sơ tán dân ở khu vực xung yếu, có 

nguy cơ cao đến nơi tạm cư kiên cố, chắc chắn, nhất là đối với người khuyết tật, 

người già, trẻ em và phụ nữ. 

Hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường; bảo vệ sản xuất, 

xoá đói giảm nghèo góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã 

hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu:  

- Tất cả các cơ quan, đơn vị 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 cần 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; 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. 
III. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

3.1. Công tác tổ chức phân công chỉ huy, điều hành, phối hợp trong 

công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Công tác tổ chức phân công chỉ huy, điều hành phòng chống thiên tai: 

Công tác phòng chống thiên tai đặt dưới sự chỉ huy, điều hành của UBND xã 

Kỳ Bắc. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã do Chủ tịch 
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Ủy ban nhân dân xã thành lập, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc 

kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn trong phạm vi địa phương. 

Cơ cấu tổ chức của Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã gồm đồng chí Chủ tịch 

UBND xã làm trưởng ban; đồng chí Phó chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBMTTQ 

xã, Trưởng công an xã làm phó ban; các thành viên là cán bộ chuyên môn phụ 

trách các lĩnh vực liên quan và các thôn trưởng, trưởng các tổ chức chính trị đoàn 

thể xã hội.Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã đặt tại 

trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Ban được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân 

xã, sử dụng Văn phòng của Ủy ban nhân dân cấp xã làm bộ phận thường trực.Các 

thành viên ban chỉ huy thực hiện nhiệm vụ theo phân công cụ thể tại quyết định số 

54/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND xã Kỳ Bắc về kiện toàn ban chỉ huy 

PCTT và TKCN xã Kỳ Bắc năm 2022. 

- Công tác phối hợp trong PCTT và TKCN 

+ Tăng cường phổ biến biến thức về phòng chống thiên tai Kết hợp phòng 

chống Covid-19 cho người dân để chủ động ứng phó khi có tình huống thiên tai 

xảy ra. 

+ Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Kỳ Anh về chi 

viện lực lượng, phương tiện ứng cứu. 

3.2. Phương án huy động lực lượng ứng cứu và tìm kiếm cứu nạn 

- Thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ”. Ứng phó thiên tai ở địa bàn nào 

thì trước hết huy động lực lượng tại địa bàn đó, nếu cần thêm lực lượng thì trưởng 

Ban chỉ huy PCTT và TKCN huy động thêm lực lượng ở các địa bàn lân cận.  

Lực lượng thường trực: Mỗi thôn, trường, trạm duy trì chế độ trực 24/24 khi 

có tình huống thiên tai để kịp thời truyền tải thông tin về PCTT và phòng chống 

Covid - 19 cho người dân được biết. 

Lực lượng điều động khi có tình huống thiên tai: Mỗi thôn điều động 20 

người phối hợp với đội xung kích cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ huy của 

Trưởng ban chỉ huy PCTT và TKCN xã. 

(Kèm theo phụ lục 1) 

- Hiệu lệnh khi có tình huống: Dùng điện thoại cá nhân và truyền lệnh trực 

tiếp và loa phóng thanh tại chổ, loa cầm tay… 

3.3. Phương án đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc 

3.3.1. Đảm bảo an ninh trật tự 

Dự kiến những tình huống phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa 

bàn để chủ động thông báo, tuyên truyền cho người dân hiểu, có phương án đối 

phó, giảm nhẹ thiên tai. 

- Đảm bảo lực lượng trực 24/24 tại trụ cơ các cơ quan, các trường học và 

trạm y tế khi xảy ra thiên tai. 

- Đối với các khu vực dân đã sơ tán tăng cường lực lượng canh gác để đảm 

bảo tài sản cho nhân dân, tránh trường hợp một số đối tượng lợi dụng thời cơ trộm 

cắp tài sản. 
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-  Phòng ngừa, ngăn chặn những thế lực thù địch lợi dụng tình hình thiên tai 

để tuyên truyền, chống phá Nhà nước. Tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục 

tiêu trọng điểm, quan trọng về chính trị. Không để xảy ra tình trạng mất mát tài 

liệu bí mật Nhà nước; phương tiện, trang thiết bị quan trọng. 

- Nếu có tình huống đám đông tu tập, thì giải tán các đám đông làm ảnh hưởng 

đến công tác PCTT&TKCN, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội. 

3.3.2. Đảm bảo giao thông 

Xác định các trọng điểm giao thông: Trọng điểm giao thông khi có tình huống 

thiên tai là tuyến từ UBND đi Cẩm Lĩnh. Đoạn khu vực tràn Rì Rì thôn Đông Tiến 

Phương án đảm bảo giao thông 

+ Tuyến 1: Từ UBND xã đi Cẩm Lĩnh: Giao đồng chí Hoàng Anh Thương - 

Phó trưởng CA xã xã làm Tổ trưởng, đồng thời bố trí lực lượng Công an viên gồm 

3 đồng chí canh gác gồm Công an viên thôn Kim Sơn, Lạc Tiến và Hợp Tiến 

thường xuyên tuần tra, canh giác khi có tình huống thiên tai. Phát hiện kịp thời các 

sự cố về giao thông báo cáo về ban chỉ huy PCTT – TKCN xã để điều động lực 

lượng, vật tư, phương tiện xử lý. 

+ Tuyến 2: Từ Nhà Hoa Hiển đi Kỳ Xuân khu vực nguy hiểm là Tràn Rì Rì 

nhưng nay đã được làm cầu đi qua nên đi lại thuận tiện, giao cho đồng chí Võ An 

Ninh phụ trạch để vận hành đống mở cống để đảm bảo an toàn cho tràn và cống tràn. 

3.3.4. Phương án đảm bảo thông tin liên lạc 

Hệ thống loa truyền thanh của xã gồm 1 trạm truyền thanh không dây đặt 

UBND xã do đ/c Nguyễn Thị Trà My văn hóa thông tin quản lý, gồm 6 cụm loa đi 

các thôn, ngoài ra ở các thôn cũng đều có máy thu, phát sóng truyền thanh riêng 

của thôn để phát sóng truyền thanh riêng của thôn. 

Tại trụ sở làm việc của UBND xã có 16 máy tính được kết nối mạng internet 

và WF nội bộ có thể kết nối với máy tính và điện thoại thông minh. 

Tất cả các hệ thống tuyền máy tính kết nối với điện thoại sử dụng tốt, đảm 

bảo thông tin liên lạc phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên 

địa bàn và phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Nhiệm vụ các cấp: 

-  Cấp xã:  

+ Giao cho Ban văn hóa phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã thường 

xuyên theo dõi thông báo diễn biến của mưa, lũ, bão cho nhân dân được biết để 

chủ động ứng phó. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân không thả lưới, sử 

dụng kích điện đánh bắt thủy hải sản bị trôi, săn bẩy chim. (Đặc biệt vào ban đêm) 

Trong trường hợp mưa bão diễn ra bất thường để tránh các tai nạn rủi ro đáng tiếc. 

- Các ban, đơn vị còn lại tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng nhận 

nhiệm vụ khi có yêu cầu hỗ trợ công tác phòng chống lụt, bão mạnh và siêu bão 

b. Cấp thôn xóm: 

- Thường xuyên tiếp sóng phát thanh cấp xã trên hệ thống truyền thanh thôn 

xóm, phân công cán bộ trực tiếp liên lạc với các hộ dân vùng xa dân cư để có 

phương án phòng, ngừa, ứng phó 
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- Tổ chức phối hợp với các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN phụ trách 

địa bàn để cung cấp lương thực, thực phẩm, phương tiện vận chuyển và trang thiết 

bị cần thiết khác để ứng phó khi thiên tai xẩy ra trên địa bàn. 

3.4. Phương án sơ tán dân, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất 

3.4.1. Xác định khu vực nguy hiểm cần sơ tán dân khi có tình huống thiên tai. 

Khu vực nguy hiểm khi xảy ra các tình huống thiên tai trên địa bàn xã Kỳ 

Bắc là khu vực thượng lưu tràn Ri Ri thôn Đông Tiến. Khi mưa lũ lớn khu vực này 

có 8 hộ dân với 23 nhân khẩu bị ngập lụt, thời gian bị ngập từ 1-2 ngày. 

3.4.2. Phương án di dời: Thực hiện theo phương châm “Bốn tại chỗ” và 5K. 

Huy động lực lượng di dời người già và trẻ em trước, người lớn di dời sau. Mỗi gia 

đình phân công một người khỏe mạnh kết hợp với lực lượng di dời để cùng di dời 

tài sản đến nới an toàn. 

Địa điểm di dời: Các nhà dân an toàn vùng lân cận 

(Kèm theo phụ lục 2) 

Địa điểm di dời tập trung: Trường Mần non xã 

3.4.3. Bảo vệ tài sản và sản xuất của nhân dân: Trước khi thiên tai xảy ra 

tuyên truyền vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, sắp xếp, kê cao đồ đạc ở 

những vùng có nguy cơ bị ngập lụt; che chắn, bảo vệ gia súc, gia cầm; dự trữ 

lương thực, các nhu yếu phẩm để sử dụng khi thiên tai xảy ra bị cô lập. 

Quán triệt nhân dân thực hiện sản xuất đúng lịch thời vụ để né tránh thiên 

tai. Kịp thời thu hoạch các sản phẩm khi có dự báo về thiên tai với phương châm 

“xanh nhà hơn già đồng” 

3.5. Kế hoạch dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, lương thực và 

nhu yếu phẩm thiết yếu. 

3.5.1. Về giữ trữ lương thực: 

- Gạo: Phát động mỗi gia đình đều phải giữ ít nhất 10kg để đề phòng khi có 

thiên tai xẩy ra, mất điện, bị ách tác giao thông, ngập lụt không thể đi lại. 

- Mì tôm: UBND xã hợp đồng với chủ hộ hàng tạp hóa cung cấp 260 thùng 

mì tôm, 270 thùng nước lọc, 1,5 tấn lương khô  khi có thiên tai xẩy ra đề phòng 

mưa bão kéo dài 

3.5.2. Về xe tải và máy đào: 

UBND xã hợp đồng với hộ dân Nguyễn Văn Quân ở thôn Phương Giai phục vụ 

xe tải phục vụ vận chuyển khi có thiên tai xẩy ra. Ông Nguyễn Văn Quân đã đồng ý 

cung cấp 01 xe tải của nhà và ông đứng ra huy động thêm cho 02 xe khác khi cần 

thiết, có tình huống cấp bách phải sử dụng. Hợp đồng với Ông Nguyễn Huệ ở thôn 

Lạc Tiến để cung cấp máy đào phục vụ ứng phó với các tình huống thiên tai. 

3.5.3. Về vật tư, trang thiết bị khác trong phòng chống thiên tai: 

- Bao tải: Hợp đồng với chủ cửa hàng bán vật tư Hồ Đắc Danh cung cấp cho 

3000 bao tải để ứng phó trong các trường hợp bảo vệ an toàn đập, bảo vệ các tuyến 

đường, kênh mương, mái nhà khi có thiên tai xẩy ra. 

- Cây gỗ: Hợp đồng với chủ rừng Phạm Đình Tùng về việc cung cấp cho 

300 cây tràm, 300 cây bạch đàn để phòng chống thiên tai khi có tình huống xấu 

xẩy ra. 
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- Ngoài ra còn lấy vật tư tại chổ: Mỗi gia đình có bao tải, gậy, cây cối tận 

dụng được thì huy động vật lực để phòng chống thiên tai. 

(Kèm theo phụ lục 3) 

3.5.4.  Về đảm bảo Y tế: 

Tổ chức thường trực 24/24 tại trạm y tế trước, trong và sau khi xảy ra thiên 

tai. Dự trữ tại trạm y tế 01 cơ số thuốc để ứng cứu khi có tình huống; Phối hợp với 

Trung tâm y tế huyện phun tiêu độc khử trùng tại các điểm xảy ra thiên tai để 

phòng ngừa dịch bệnh. 

- Bố trí tại địa điểm di dời tập trung xã : 

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

trên địa bàn xã Kỳ Bắc, yêu cầu các bộ phận, cá nhân liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tương 
 

 

 


		2022-06-09T05:53:54+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Đình Tương<nguyendinhtuong.ka@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-06-09T22:21:49+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Bắc<ubkybac.ka@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




