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PHƯƠNG ÁN 

Sơ tán nhân dân khi có bão mạnh và siêu bão đổ bộ 

 ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn xã. 

Để đối phó khi có thiên tai xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, nhằm 

bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; 

UBND xã xây dựng Phương án sơ tán, di dời nhân dân khi có bão mạnh và siêu bão đổ 

bộ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn xã Xuân Thủy như sau: 

1. Đặc điểm tình hình địa phương 

Xuân Thủy là một xã nằm ở phía Bắc huyện Xuân Trường, diện tích đất tự nhiên 

là 357,52 ha. Theo điều tra hiện nay toàn xã có 1.734 hộ với 5.750 khẩu, có 06 đơn vị 

xóm phân bố thành 3 làng. Trên địa bàn toàn xã có 79 hộ với 284 khẩu sinh sống trong 

nhà bán kiên cố xuống cấp cần phải di dời khi có gió mạnh và siêu bão đổ bộ. Ngoài 

ra, tại khu vực trang trại chăn nuôi tổng hợp có 13 hộ với 42 khẩu đang sinh sống, sản 

xuất nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm - nơi ở, sinh hoạt chủ yếu 

là nhà tạm, không đảm bảo an toàn khi có bão đổ bộ, đồng thời có nguy cơ ngập lụt khi 

mưa bão kết hợp với triều cường. Bên cạnh đó trên địa bàn toàn xã có 02 nhà thờ, 01 

trạm y tế, 669 nhà kiên cố 1 tầng, 255 nhà kiên cố 2, 3 tầng có khả năng đáp ứng cho 

nhân dân di chuyển đến khi có bão mạnh và siêu bão đổ bộ. 

2. Các tình huống phải sơ tán nhân dân ra khỏi vùng bão, lụt 

Trường hợp xã Xuân Thủy là tâm bão với sức gió từ cấp 13, giật cấp 14, 15 kết 

hợp với triều cường nước biển dâng cao khi có lệnh của UBND tỉnh, huyện Ban chỉ 

huy PCTT &TKCN huyện. Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu Ban chỉ huy PCTT &TKCN 

xã, các xóm phải chấp hành nghiêm quyết định của cấp trên tổ chức cho nhân dân sơ 

tán khỏi vùng có bão đến ở tạm những nơi an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân 

dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

3. Các đối tượng trong diện phải sơ tán 

Những công dân đang sinh sống trong vùng có lệnh phải sơ tán bao gồm: 

- Trẻ em từ 0 -15 tuổi; 

- Những công dân nam từ 70 tuổi trở lên, nữ 65 tuổi trở lên; 

- Những công dân tàn tật, đang mang bệnh và bị tâm thần. 

- Đàn chó mèo được đưa đi; còn lại như: lợn, gà vịt…chủ hộ phải chủ động trong 

việc quây nhốt và cử những người trong độ tuổi lao động có sức khỏe tốt ở lại trông coi. 

4. Địa điểm để nhân dân đến sơ tán 



Các nhà cao tầng được xây kiên cố, nhà 1 tầng kiên cố trong xã, trong huyện 

hoặc nhân dân tự liên hệ đến ở tại nhà của người thân ở các huyện, các tỉnh khác nằm 

ngoài tâm bão, vùng lũ lụt. 

UBND xã, Ban chỉ huy PCTT &TKCN xã liên hệ gồm các địa điểm gồm các trụ 

sở làm việc của tổ chức, các trường học hoặc các nhà máy, xí nghiệp nằm ngoài tâm 

bão; thuê xe hoặc các phương tiện khác để đưa nhân dân đi sơ tán nhanh gọn, an toàn. 

5. Các quy định cụ thể khi đi sơ tán 

Những trường hợp nằm trong diện sơ tán phải chủ động chuẩn bị tiền, lương 

thực, đồ dùng, tư trang cá nhân, thuốc chữa bệnh như cảm cúm, tiêu chảy... tối thiểu 

dự trữ phải đủ cho 10 ngày trở lên. 

Những người không thuộc diện đi sơ tán, đề nghị các ông (bà) trưởng xóm,tổ 

chức phân công cho lực lượng này có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, trông coi tài sản, 

nhà cửa của nhân dân trong xóm và thực hiện sự phân công, chỉ đạo của UBND xã về 

các nhiệm vụ PCTT &TKCN. 

Chỉ huy cho nhân dân đi sơ tán ở các xóm là đồng chí Bí thư chi bộ, Ban công 

tác mặt trận, chi hội phụ nữ, nông dân, đoàn TN. 

Bộ phận TKCN do đồng chí Chỉ huy trưởng BCHQS xã phụ trách. 

Chỉ huy lực lượng ở lại ở các xóm là đồng chí Trưởng xóm, phó xóm, đoàn thanh niên. 

6. Khi bão tan, hết lũ lụt. 

UBND xã chuẩn bị các phương tiện để đưa đón nhân dân đi sơ tán về, tập trung 

toàn bộ nhân lực, phương tiện, vật tư, kinh phí, có biện pháp cứu lúa, hoa màu, đàn gia 

súc, gia cầm còn sống, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tiêu hủy xác gia súc, gia cầm 

chết theo đúng hướng dẫn của ngành thú y, làm sạch nguồn nước ăn uống sinh hoạt của 

nhân dân theo hướng dẫn của cơ quan y tế, không để phát sinh các loại dịch bệnh. 

Bảo vệ sức khỏe của nhân dân, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống, 

đi vào sản xuất, tổ chức tu sửa nhà cửa, các công trình công cộng, trường học, trạm y tế. 

UBND xã tổng hợp tình hình do bão, lũ gây ra, những kiến nghị, đề nghị để báo 

cáo về UBND tỉnh, huyện và Ban chỉ huy PCTT &TKCN các cấp. 

Kinh phí cho công  tác tổ chức đưa nhân dân đi sơ tán và khắc phục hậu quả do thiên 

tai gây lên được trích từ ngân sách của địa phương và đề nghị ngân sách cấp trên hỗ trợ. 

Trên đây là Phương án sơ tán nhân dân khi có bão lớn hoặc siêu bão đổ bộ. Đề nghị 

các ban ngành đoàn thể các đơn vị và các xóm trên địa bàn xã tăng cường công tác tuyên 

truyền, làm tốt công tác PCTT &TKCN năm 2023 và những nội dung đã nêu trong 

phương án góp phần bảo vệ an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân địa phương./. 

Nơi nhận:  

- UBND huyện Xuân Trường; 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện; 

- TT Đảng ủy –HĐND- UBND xã; 

- Các ban ngành đoàn thể; 

- Các đơn vị; các xóm; 

- Lưu VPUBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đặng Kim Thuyết 
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