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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TT CÁT THÀNH 

 

Số:16/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

               Cát Thành, ngày 09 tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH  

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 

 

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

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 06 năm 2013; 

Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời và hiệu quả nhằm 

làm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, 

xã hội của thị trấn năm 2023. Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Thành xây dựng Kế hoạch 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 như sau: 

A. Mục đích, yêu cầu: 

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

động của nó đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. 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 toàn dân trên địa bàn. 

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

thiên tai có hiệu quả. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn thị trấn 

trong hoạt động phòng, chống thiên tai 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, có hiệu quả sau thiên tai. 

 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. Cung cấp thông tin cho việc lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã 

hội tại địa phương.  

B. Nội dung: 

I . Giới thiệu tình hình chung và những thông tin cơ bản trong thị trấn 

1. Đặc điểm tự nhiên: 

 Thị trấn Cát Thành gồm 15 tổ dân phố nằm ở phía Tây Nam huyện Trực Ninh cách 

trung tâm huyện khoảng 9 km. Địa giới hành chính của thị trấn như sau: 

Phía bắc giáp xã Trực Tuấn, Phía nam tiếp giáp sông Ninh Cơ, Phía đông giáp xã 

Việt Hùng, Phía tây giáp xã Trực Đạo. 
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        2. Tình hình dân số 

- Có 15 tổ dân phố; dân số: 16.276 người; Số hộ: 4.978 hộ 

Cơ cấu độ tuổi:  

+ Trẻ em dưới 16 tuổi: 2.660 người, chiếm tỷ lệ 16.34% 

+Thanh niên và trung niên: 11.121 người, chiếm tỷ lệ: 68.33% 

+ Người già từ 60 tuổi: 2.495 người, chiếm  tỷ lệ 15.33% 

    3. Việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

   - Tổng diện tích đất tự nhiên: 825.57 ha 

          + Đất sản xuất nông nghiệp: 510.71 ha    

    + Đất sông ngòi, kênh rạch : 30.67ha. 

  + Đất mặt nước chuyên dùng: 5.31 ha 

   Nước ngầm: 

 Theo quan sát thực tế từ các giếng đào và giếng khoan cho thấy nguồn nước ngầm ở 

địa phương tương đối lớn, có độ sâu từ 5-10m có thể khai thác phục vụ sinh hoạt và cung 

cấp cho cơ sở sản xuất trồng rau màu. 

 4. Các hoạt động sản xuất kinh doanh 

   Tổng số lao động trong độ tuổi: 11.121 người chiếm 68.33%, trong đó lao động làm 

nông, lâm, thủy sản  36.07% 

 5. Cơ sở hạ tầng 

- Trường học: Có các trường đóng trên địa bàn gồm: Trường Mầm non, Trường Tiểu 

học và Trường Trung học cơ sở thị trấn Cát Thành, Trường PTTH Trực Ninh, Trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng kinh tế và Công nghiệp 

các trường đều đã được xây kiên cố, cao tầng và đạt chuẩn quốc gia. 

- Y tế : 

+ Thị trấn hiện có 01 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. 

+ Có cán bộ y tế trên cả 15 tổ dân phố. 

+ Trang thiết bị của trạm đảm bảo yêu cầu phục vụ của cộng đồng. 

+Trạm luôn dự trữ đủ cơ số thuốc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thuốc 

khử trùng. 

       - Cơ sở vật chất văn hóa 

 + Nhà nhà văn hóa các tổ dân phố đều được xây dựng kiên cố, diện tích đạt chuẩn, 

đảm bảo nhu cầu phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng.  

-  Nhà ở dân cư 
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4.448/4.448 hộ =100% số hộ có nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí Nông thôn mới. Không 

có nhà tạm, nhà dột nát. 

- Hệ thống giao thông 

Tất cả hệ thống đường giao thông của thị trấn tương đối hoàn chỉnh và đều được cứng 

hóa đạt chuẩn 100% bằng nhựa hóa hoặc bê tông hóa.  

Có 4.7km đường tỉnh lộ; đường trục thị trấn 7.87 km, đường trục thôn 17.88km, 

đường nội đồng 8.31 km các tuyến đường đều đạt chuẩn NTM. 

-  Hệ thống thủy lợi: 

 Thị trấn có 4.25 km đê Hữu Ninh từ km11 + 416 - km15 + 441, có hai cống dưới đê là 

cống Cát Chử và cống Phú An, hệ thống công trình thuỷ lợi kênh cấp 1, cấp 2, cấp 3 phân 

bổ khắp rộng khắp trên toàn địa bàn thị trấn. 

 Các cống trên đê đảm bảo an toàn khi có lũ vượt trên mức báo động 3 khoảng 01 m 

đến mức lũ lịch sử. Có cụm thủy nông số 6 của công ty TNHH công trình khai thác thuỷ lợi 

Nam Ninh đóng tại Cống Cát Chử thuộc TDP Trường Giang. 

 -  Hệ thống điện 

Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện: Cột, xà, đường dây hạ thế, 

máy biến áp bảo đảm cung cấp điện an toàn, thường xuyên. 

Có 17 trạm biến áp tổng công suất 4.130 KVA, đường dây trung áp 25.99km; đường 

dây hạ áp 102.33 km 

Trung tâm thị trấn là UBND có 01 máy phát điện phòng khi mất điện ban chỉ đạo 

hoạt động thường xuyên thông suốt. 

 - Hệ thống nước vệ sinh   

 +Các hộ dùng nước sinh hoạt chủ yếu là nước máy, nước mưa và nước giếng khoan, 

đảm bảo hợp vệ sinh đạt chuẩn  nông thôn mới. 

 + Tỷ lệ dùng nước đạt tiêu chuẩn 100%. 

- Hệ thống thông tin và truyền thông:   

+Có 02 điểm phục vụ bưu chính; 15/15 tổ dân phố = 100% số tổ dân phố có điểm 

cung cấp dịch vụ internet công cộng. 

+ Đài truyền thanh thị trấn có 100% hệ thống loa, cụm loa ngoài trời đặt tại các tổ 

dân phố, hệ thống dây bọc đạt 90% trên toàn thị trấn. 

 6. Công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian qua 
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Xác định rõ công tác Phòng chống thiên tai là một trong những công tác trọng tâm 

hàng đầu, vì vậy ngay từ đầu năm thị trấn đã xây dựng kế hoạch Phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn với phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục 

nhanh chóng và hiệu quả” nhằm giảm tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Với 

nguồn lực  được thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. 

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn phân công các thành 

viên phụ trách các tổ dân phố trước khi có đợt bão trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với cán 

bộ tổ dân phố đôn đốc nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán người ở những nhà bán kiên 

cố đến những nơi an toàn, đặc biệt chú trọng đối tượng là các cụ già neo đơn. Ngoài ra Ban 

chỉ huy cùng với lực lượng công an thị trấn và ban chỉ huy quân sự thị trấn trực 24/24 giờ 

khi có thiên tai xảy ra.  

Thường xuyên theo dõi diễn biến thiên tai, thời tiết và thông báo liên tục trên mạng 

lưới đài truyền thanh cho dân biết chủ động phòng chống. 

Sau mỗi lần thiên tai xảy ra đều thưc hiện nghiêm túc việc đánh giá thiệt hại và rút ra 

bài học kinh nghiệm đồng thời có biện pháp khắc phục ngay. 

II. Tổng hợp phân tích tình hình 

1. Tình hình thiên tai 

- Những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu thiên tai xảy ra ở khắp các khu 

vực trên cả nước gây ra nhiều tổn thất to lớn về người và tài sản, cơ sở hạ tầng về kinh tế, 

văn hóa, xã hội, tác động xấu đến môi trường, mức độ thiên tai. Ở nước ta ngày càng gia 

tăng về quy mô cũng như chu kì lặp lại và kèm theo những biến đổi khó lường.  

- Năm 2022 Việt Nam có 21/22 loại hình thiên tai, trong đó điển hình có 1.057 trận 

thiên tai. Đặc biệt Bão số 4 (noru) làm ảnh hưởng mưa lớn đồng bằng bắc bộ cũng như trên 

địa bàn tỉnh Nam Định. 

 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn đã chỉ đạo các ngành, 

các cơ sở TDP triển khai công tác, thông báo diễn biến của cơn bão, kiểm tra công trình 

giao thông, thủy lợi đôn đốc tiêu rút nước đệm phòng chống úng, chỉ đạo các cơ sở TDP 

khoanh vùng trũng khai thông dòng chảy để kịp thời tiêu nước. 

- Thường trực Đảng ủy, UBND, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn TT thường xuyên kiểm tra các địa bàn trọng điểm, chỉ đạo các trường học trạm y tế, các 

cơ sở tổ dân phố trong công tác triển khai chằng chống nhà cửa, bảo đảm tài sản của đơn vị, 

nhà cửa và tính mạng của nhân dân. 
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- Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm cứu kiếm nạn thị trấn thường xuyên chỉ đạo 

ban nông nghiệp, ban chỉ huy quân sự ban công an thị trấn ban công an tổ chức thực hiện kế 

hoạch và phương án huy động lực lượng dân quân, công an viên thường trực 24/24 giờ 

trong ngày, theo dõi tình hình diễn biến của bão để chủ động ứng phó với mọi tình huống 

không để bất ngờ.  

- Đài truyền thanh thị trấn cập nhật thông tin và đưa tin kịp thời về tình hình diễn biến 

của bão để cán bộ và nhân dân chủ động phòng chống. 

2. Công tác chỉ đạo đối phó với thiên tai năm 2023: 

- Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện về công tác, phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn 2023. Đảng ủy, UBND thị trấn tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện về công 

tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2023. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

thành viên ban. Đồng thời chỉ đạo tổ chức kiểm tra các công trình cầu cống, đường, công 

trình thủy lợi trên địa bàn thị trấn. Xây dựng kế hoạnh phương án phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn, gửi báo cáo về ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

huyện 2023. 

* Công tác duy tu các tuyến đường giao thông 

- Duy tu bảo dưỡng một số tuyến đường trong thị trấn đảm bảo cho công tác phòng 

chống thiên tai và đi lại của nhân dân. 

* Công tác thủy lợi nội đồng 

- Năm 2022 thị trấn tập trung chỉnh trang đồng ruộng, đào đắp bờ vùng, bờ thửa , làm 

đường giao thông nội đồng theo kế hoạch đề ra đảm bảo cho công tác phòng chống úng lụt . 

UBND thị trấn đã chỉ đạo cán bộ giao thống thủy lợi, phối hợp cùng các cơ sở tổ dân 

phố giải tỏa các vi phạm công trình giao thông thủy lợi HTXNNDV khai thông dòng chảy 

trên toàn bộ hệ thống sông cấp 1,2,3. Đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất và an toàn các 

công trình giao thông thủy lợi. 

3. Nhận xét chung 

* Ưu điểm: 

- Lãnh đạo, các ngành, đoàn thể, từ thị trấn đến tổ dân phố có ý thức trách nhiệm trong 

công tác chuẩn bị đối phó và phòng tránh bão lụt. Đảng ủy, Thường trực HĐND-UBND và 

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn đã tập trung chỉ đạo quyết 

liệt công tác PCTT-TKCN trên địa bàn. 

- Ban chỉ huy PCTT-TKCN thị trấn được kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trực tiếp về các tổ dân phố, khu dân cư, chỉ 

đạo kịp thời, thông tin trên hệ thống truyền thanh về công tác phòng chống thiên tai, thực 
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hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là phương án di dời dân đến nơi ở an toàn được 

triển khai kiên quyết kịp thời, bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân. Nhờ vậy 

tình hình thiệt hại về người không có. 

- Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo lực lượng, phương tiện ứng cứu sẵn sàng và theo dõi chặt 

chẽ diễn biến tình hình thiên tai, nên đã triển khai kịp thời phương án PCTT-TKCN, hạn 

chế được thiệt hại do thiên tai. 

* Khuyết điểm: 

- Công tác quản lý ở cơ sở tổ dân phố chưa chặt  

- Chưa ngăn chặn triệt để tình trạng đổ rác, phế liệu tùy tiện xuống dòng sông, mố cống 

gây mất vệ sinh môi trường ảnh hưởng đến công trình giao thông thủy lợi ảnh hưởng đến 

công tác phòng chống thiên tai. 

- Một số cơ sở tổ dân phố, cán bộ nhân dân còn chủ quan, xem nhẹ công tác phòng 

chống thiên tai, buông lỏng công tác quản lý công trình giao thông  thủy lợi, chưa tích cực 

tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc để nhân dân thực hiện nghiêm túc pháp lệnh quản lý và khai 

thác công trình thủy lợi, vì vậy một số vi phạm vẫn còn tồn tại và việc xử lí chưa kiên quyết. 

* Để giảm nhẹ các rủi ro thiên tai cần phải thực hiện các giải pháp sau: 

       - Củng cố BCH PCTT&TKCN thị trấn, các Ban PCTT TDP, cơ quan, trường học, củng 

cố lực lượng cứu hộ, lực lượng cơ động của TT, TDP. Tổ chức Tổng kết công tác 

PCTT&TKCN năm 2022, triển khai kế hoạch PCTT&TKCN năm 2023. 

       - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp và nhân dân về Phòng chống 

thiên tai; nâng cấp nhà cửa, thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền để các hộ chằng chống nhà 

cửa an toàn trước mùa mưa bão; Chuẩn bị các điểm sơ tán và tổ chức tốt việc sơ tán dân ở 

những khu vực nguy hiểm, các nhà bán kiên cố đến nơi an toàn. Xây dựng lịch thời vụ phù 

hợp, bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp. 

      - Tu sửa hệ thống kênh mương thủy lợi 

4. Xác định những vấn đề cấp thiết của cộng đồng - mối quan tâm của người dân. 

       - Tác động của thiên tai đối với tính mạng, tài sản, nhà ở của người dân 

       - Lúa có thể bị chết, mất trắng hoặc giảm năng suất  

       - Hoa màu, gia súc có thể bị thiệt hại 

       - Môi trường sau thiên tai thường bị ô nhiễm dẫn đến các bệnh và dịch trong cộng đồng. 

       - Nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 

       - Hệ thống kênh mương có thể bị hư hại 
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       - Diện tích đất ở ven các sông có thể bị mất do sạt lở bờ sông   

5. Xác định các yếu tố dễ bị tổn thương  

* Về con người:  

       - Có 71hộ, 125 người phải đi sơ tán khi có bão, lụt, chủ yếu là người già neo đơn sống 

trong các nhà bán kiên cố. 

       * Về cơ sở hạ tầng: 

       - Hệ thống mái che, chuồng trại và một số hộ có lợp mái ngói, mái tôn, mái Brô-xi 

măng dễ bị tốc mái. 

       * Về sản xuất: 

       - Diện tích trồng lúa thường bị tác động của bão, lụt 

       - Đàn gia súc, gia cầm thường ở trong các chuồng trại tạm, không đảm bảo an toàn khi 

có bão lớn đổ bộ. 

 6. Đánh giá năng lực phòng, chống và ứng phó của cộng đồng 

        * Về lực lượng  

- BCH phòng chống thiên tai và TKCN thị trấn: 24 người  

- Lực lượng xung kích UBND TT: 76 người; lực lượng chỉ huy tại chỗ và xung kích của 

15 TDP là 242người. 

        * Về Phương tiện và dụng cụ 

- Dầu hỏa 120 lít, Dầu Diesel: 120 lít, Xăng E95: 120 lít 

- Bao tải 2.000 chiếc 

- Tre 500 cây(có hợp đồng cụ thể) 

* Về tổ chức sơ tán: 

Đã khảo sát số hộ cần phải sơ tán, chuẩn bị địa điểm sơ tán trong đó có 5 địa điểm tập 

trung ở UBND thị trấn, trạm y tế, các trường học. Đã lập danh sách các hộ cần sơ tán, địa 

điểm sơ tán, tổ chức họp dân để thông báo cho nhân dân được biết. 

* Về thông tin liên lạc 

- Hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, đài phát thanh thường xuyên phát bản tin báo 

bão, tiếp âm phát sóng trước và sau khi có thiên tai xảy ra; điện thoại cố định, điện thoại di 

động các địa điểm trực đảm bảo thông tin 2 chiều 24/24h. 

* Về hậu cần 
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- UBND thị trấn và các tổ dân phố dự trữ lương thực thực phẩm như: gạo 3.200 kg; mỳ 

tôm 3.200 gói; nước uống 2.000 chai; tiền mặt 10 triệu đồng. 

7. Đánh giá mức độ nhận thức về rủi ro thiên tai của người dân  

- Cơ bản người dân đã có ý thức trong việc phòng ngừa, ứng phó thiên tai, tuy nhiên 

vẫn còn một số bộ phận người dân còn chủ quan, ỷ lại, coi thường. 

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

3.1. Mục tiêu nhiệm vụ  

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện và ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn về công 

tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Ủy ban nhân dân thị trấn, ban chỉ 

huy và phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn yêu cầu các ngành, các đoạn thể, 

các cơ sở TDP phát huy kết quả thành tích đã đạt được trong công tác phòng chống thiên tai 

năm 2022 thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, lấy phòng là chính tích cực chuẩn bị mọi 

điều kiện, chủ động đối phó với mọi tình huống, làm hạn chế thấp nhất về thiệt hại do thiên 

tai gây ra. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1.Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND huyện, đảng ủy, 

UBND thị trấn về công tác phòng, chống thiên tai và công tác cứu nạn năm 2023: 

2. Tập trung hoàn thành duy tu, sửa chữa kịp thời các công trình thủy lợi trước mùa 

mưa bão theo kế hoạch đã xây dựng . 

3. Tổ chức tổng kiểm tra về kỹ thuật, lập phương án bảo vệ các mục tiêu, vị trí trọng 

yếu, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp khác phục sau kiểm tra, đảm bảo an toàn công trình 

thủy lợi. 

4. Ban chỉ huy quân sự, Ban công an xây dựng kế hoạch, phương án quản lý, sử dụng 

lực lượng cơ động sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống của thiên tai, báo cáo về ban chỉ 

huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn. 

5. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. 

3.2. Các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thiên tai 

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2023 của UBND huyện Trực Ninh. 

- UBND thị trấn, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn  xây 

dựng và triển khai nhiệm vụ và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2023 với các nội dung cụ thể sau: 

+ Thực hiện phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, 

hậu cần tại chỗ:  
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* Công tác chỉ huy tại chỗ: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị 

trấn có mặt tại hiện trường, kiểm tra, đánh giá, nắm bắt tình hình cụ thể những vị trí sung 

yếu để quyết định các biện pháp xử lý kịp thời khi có thiên tai sảy ra. 

* Lực lượng tại chỗ: Các tổ dân phố lập danh sách lực lượng thanh niên có sức khỏe, 

thường xuyên có mặt ở nhà. Khi huy động có mặt kịp thời nhận lệnh tham gia ứng cứu đối 

phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được ngay; Mỗi tổ dân phố từ 16-18 người; Lực lượng chỉ 

huy tại chỗ của 15 tổ dân phố 92 người, lực lượng xung kích tổ dân phố 150 người 

- Ban công an thị trấn, Ban chỉ huy Quân sự thị trấn triển khai công tác phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng công an  

thường trực và công an viên cơ sở, khi có lệnh của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và 

tìm tiếm cứu nạn TT phải có mặt để thực hiện nhiệm vụ. 

* Công tác vật tư tại chỗ: 

- Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm tiếm cứu nạn thị trấn huy động trong nhân 

dân mỗi hộ 02 chiếc bao tải đựng đất, đá. 

- UBND TT hợp đồng mua bổ sung 2.000 chiếc bao tải; Hợp đồng mua tre của 3 hộ với 

số lượng: Tre 500 cây(có ký hợp đồng mua bán cụ thể) khi nào cần là chặt để sử dụng cho 

công tác phòng chống thiên tai. Hợp đồng 02 xe ô tô  tải chở vật tư; máy bơm nước tự động 

15 chiếc ở 15 tổ dân phố ;  

* Công tác hậu cần tại chỗ:  

- Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn chuẩn bị về công tác 

hậu cần, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng về lương thực, thực phẩm: gạo 3.200 kg; mỳ tôm 

3.200 gói; dầu hỏa 120 lít; dầu Diesel 120 lít; Xăng E95 120  lít, tiền mặt 10 triệu đồng để 

chi phí đảm bảo trong 10 ngày phục vụ cho lực lượng phòng chống thiên tai tại thị trấn. 

Tuyên truyền cho nhân dân chuẩn bị lương thực, thực phẩm như mỳ tôm, gạo rang, nước 

uống  khi có tình huống xấu xảy ra. 

- Trạm y tế chuẩn bị cơ số thuốc dự phòng theo quy định phục vụ công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

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

3.3.1. Đối với Bão, áp thấp nhiệt đới: 

a. Khi có thông tin cảnh báo bão vào biển đông, văn hóa thông tin thị trấn thông tin cho 

toàn thể nhân dân biết để phòng ngừa, thông báo cho các hộ gia đình, trụ sở Hợp tác xã, trạm 

y tế, trường học, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng trong địa bàn thị trấn thực 

hiện chằng chống nhà cửa, chặt tỉa các cành cây. 



 10 

b. Khi có thông báo bão gần, bão khẩn cấp: 

- Tổ chức sơ tán người ở những 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: 

3.3.2. Đối với bão dưới cấp 10: Tổ chức sơ tán 07 hộ 10 người trong trong các nhà bán 

kiên cố không đảm bảo an toàn đến những nhà kiên cố trong TDP, hoặc các nhà văn hóa, 

Trường học 

3.3.3. Đối với bão cấp 11, cấp 12: Tổ chức sơ tán người trong 57 hộ 96 người ở trong 

các nhà bán kiên cố không đảm bảo an toàn đến những nhà kiên cố trong TDP để trú ẩn an 

toàn  trước thời gian bão đổ bộ.  

3.3.4. Đối với bão trên cấp 12 và siêu bão: Tổ chức sơ tán người trong 71 hộ 125 người 

ở trong các nhà bán kiên cố không đảm bảo an toàn đến những nhà kiên cố trong TDP để trú 

ẩn an toàn trước 12h thời gian bão đổ bộ (có danh sách sơ tán và địa điểm đến ở từng TDP). 

3.3.5 Đối với Lũ trên báo động 3: Sơ tán 71 nhà 125 khẩu đến những nhà kiên cố trong 

TDP để trú ẩn an toàn trước báo động 3 trên 1 m 

* Về công tác bảo vệ sản xuất:  

- UBND thị trấn chỉ đạo khẩn tương thu hoạch lúa, hoa màu với phương châm “xanh 

nhà hơn già đồng” (nếu lúa, hoa màu đang trong thời vụ chuẩn bị thu hoạch). 

- Tổ chức đoàn đi kiểm tra các trạm bơm, tuyến kênh mương thủy lợi, các cống, hệ 

thống điện, hệ thống thông tin, các công trình phòng, chống thiên tai; công trình trọng điểm 

về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng xem có vấn đề gì để xử lý ngay trước khi bão 

đến.  

* Một số công tác khác: 

- UBND thị trấn, các tổ dân phố tổ chức kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, cơ sở vật 

chất của nhân dân và các công trình phúc lợi công cộng khác. 

- Lực lượng dân quân phụ trách việc đảm bảo giao thông đi lại các tuyên đường chính, 

tuyến đường trục thị trấn, đảm bảo sau khi bão tan giao thông thông suốt, Văn hóa thông tin 

cùng với bưu điện kiểm tra các đường dây thông tin nhanh chóng khắc phục sự cố để thông 

tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai. 

- Lực lượng dân quân, lực lượng xung kích cứu hộ, sơ cấp cứu sẵn sàng để thực hiện 

hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương. Hội Chữ thập đỏ sẵn sàng để tổ 

chức việc hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác cho các hộ 

gia đình bị thiệt hại do bão gây ra. 

- Ban Công an thị trấn huy động ngay lực lượng, triển khai đúng phương án đã được 
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phê duyệt về ngay các điểm để 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.  

- Văn phòng UBND thị trấn chuẩn bị các quyết định và tổ chức huy động khẩn cấp về 

nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai. 

3.3.6. Đối với 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 

- Khẩn trương tổ chức cứu hộ, cứu đói, tìm kiếm người mất tích để mai táng, cứu chữa 

kịp thời những nạn nhân bị thương tích do thiên tai, tu sữa nhà cửa, ổn định nơi ăn chốn ở 

cho nhân dân; Đồng thời làm tốt việc tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ đến tận người 

dân, không để nhân dân thiếu đói. 

- Sau khi thiên tai sảy ra trong vòng 12giờ UBND thị trấn tổ chức các đoàn về các vùng 

thiên tai gây thiệt hại tiến hành thống kê, đánh giá thật cụ thể về tình hình thiệt hại do lụt, 

bão để báo cáo huyện, đồng thời có kế hoạch tập trung mọi nguồn lực để nhanh chóng khắc 

phục, sữa chữa kịp thời các công trình hạ tầng, đảm bảo điện, nước sinh hoạt, giải tỏa thông 

thoáng các tuyến đường giao thông, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản 

xuất ổn định đời sống nhân dân. 

- Phát động phong trào “Lá lành đùm lá rách” huy động mọi nguồn lực trong nhân dân 

để giúp đỡ những hộ dân bị thiệt hại vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Tổ chức rút kinh 

nghiệm, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phòng chống và khắc phục hậu quả bão lụt (cần chú trọng đến người dân trên địa bàn). 

      -  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. 

      -  Kiến nghị hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu thiết yếu 

khác để phục hồi sản xuất; 

       -  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. 

      - Trạm y tế, các đoàn thể, các thôn triển khai các hoạt động làm vệ sinh môi trường, 

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

IV. Phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện: 
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- Xác định rõ trách nhiệm, phân công cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể và các cá nhân 

thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai: 

- Chủ tịch UBND thị trấn chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt bản Kế hoạch và tổ chức thực 

hiện; 

- Phân công cụ thể các ban ngành:  

1. Chính quyền địa phương: 

- Khi có tin dự báo tình hình thiên tai, mưa bão đổ bộ vào Đồng Bằng Bắc Bộ hoặc 

nước lũ có báo động cấp 3 trở lên. Ban chỉ huy và các tiểu ban phòng chống thiên tai và tìm 

tiếm cứu nạn thị trấn thường trực tập trung tại trụ sở UBND thị trấn; phân công thường trực 

24/24 giờ để chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống thiên tai và tìm tiếm cứu nạn. 

- Phân công các thành viên Ban chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn thị trấn phụ trách các tổ 

dân phố để kiểm tra, đôn đốc, công tác chuẩn bị và điều động nhân lực kịp thời khi có tình 

huống thiên tai, cứu nạn (có danh sách kèm theo) 

2. Ban công an thị trấn, Ban chỉ huy quân sự thị trấn 

- Ban chỉ huy Quân sự thị trấn thực hiện phương án cứu hộ, cứu nạn, chỉ huy lực lượng 

dân quân, lực lượng dự bị động viên sẵn sang cứu hộ khi có lệnh. 

- Ban công an thị trấn lập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực 

lượng, đảm bảo giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, phân công lực lượng công an thường 

trực 24/24 giờ, tuần tra các địa bàn trọng yếu, các trục đường do thị trấn quản lý, lực lượng 

tổ dân phố, phó công an viên cơ sở thông báo tới các hộ nhân dân theo chỉ đạo của ban chỉ 

huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn . 

3. Văn hóa thông tin: 

- Đài truyền thanh thị trấn có kế hoạch bảo vệ hệ thống cụm loa và đường dây truyền 

thanh trong mùa mưa bão, thường xuyên kiểm tra, tu sửa, khắc phục kịp thời mọi hỏng hóc, 

đảm bảo thông tin thông suất về dự báo thiên tai, kế hoạch biện pháp phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn. 

4. Trạm y tế: 

Trạm y tế thị trấn chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, thường trực khám và điều trị phục vụ khi 

có tình huống xấu xảy ra hướng dẫn giữ gìn bảo vệ môi trường ngăn ngừa dịch bệnh và bảo 

quản tốt tài sản trang bị của trạm y tế. 

5. Kế toán ngân sách thị trấn: 
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Tham mưu cho UBND, ban chỉ huy PCTT-TKCN chuẩn bị ngân sách để phục thị trấn 

phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, mua lương thực, thực phẩm 

trong tình huống khẩn cấp để kịp thời cứu đói cho nhân dân. 

6. Địa chính xây dựng: 

Kiểm tra đề xuất tu sửa các tuyến đường, cầu cống, phối hợp ngành y tế để xử lý môi 

trường. 

7. Ban nông nghiệp, HTX nông nghiệp: 

Ban Nông nghiệp thị trấn kiểm tra đôn đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông 

nghiệp, các cở sở tổ dân phố, triển khai khơi thông dòng chảy sông cấp II đã nhận hợp đồng 

với công ty thủy nông. Phối hợp với ngành điện kiểm tra tu sửa, đảm bảo an toàn hệ thống 

đường điện, cung cấp kịp thời cho các máy bơm điện tiêu úng ở các tổ dân phố. 

8. Đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ, Hội CCB TT. 

Xây dựng tổ xung kích, tổ ứng cứu tại từng địa bàn để kịp thời phối hợp di dời dân và 

tài sản của nhân dân đến nơi an toàn, vận động giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nhanh chóng 

khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt. 

9. Các trường học: 

Tổ chức trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi thông tin bão lụt để cho học sinh nghỉ 

học đảm bảo không để tai nạn đáng tiếc xảy ra, kê cao chằng chống hồ sơ sổ sách và các tài 

sản, cửa phòng học phải khoá thật chắc, hạn chế không để cửa bị mở làm trôi tài sản bàn 

ghế... kịp thời khôi phục phòng học và vệ sinh môi trường đảm bảo lịch trình học cho các 

em. 

10. Các tổ dân phố: 

Các tổ dân phố tổ chức phát quang các trục đường tổ dân phố và thông báo cho lực 

lượng trong danh sách phòng chống lụt báo thường xuyên có mặt ở nhà, sẵn sàng nhận lệnh 

tham gia ứng cứu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời theo sự điều động của 

ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn. Xây dựng kế hoạch sơ tán 

những hộ cụ già, cô đơn, các đối tượng chính sách xã hội, các hộ hộ có nhà ở không đảm 

bảo an toàn.  

11. Văn phòng: 

Thường xuyên nắm thông tin tình hình thiệt hại ở các TDP, các trường học, trạm y tế, 

HTX để tổng hợp nhanh báo cáo cho UBND, ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện. 

Phối hợp tổ chức tiếp nhận và phân phối tiền hàng cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại, tổ chức 

sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 
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Nhiệm vụ công tác PCTT-TKCN, giảm nhẹ thiên tai năm 2023 là một trong những 

nhiệm vụ chính trị xã hội quan trọng. UBND thị trấn yêu cầu các ban ngành đoàn thể, các 

trường, trạm y tế, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, tổ trưởng TDP, 

trưởng ban công tác mặt trận, các tổ dân phố chấp hành nghiêm chỉnh nhằm đối phó có hiệu 

quả với mọi diễn biến thời tiết, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do 

thiên tai gây ra./. 

Nơi nhận:                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- BCHPCTT&TKCN huyện;                  CHỦ TỊCH 

- TTĐU, TTHĐND, UBND, BCHPCTT&TKCN TT; 

- Trưởng các ngành và đoàn thể; 

- Các cơ sở TDP; 

- Lưu VP.         

 

                                                                                                     Nguyễn Thành Chung 
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