
UBND HUYN TRIC NINH CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VITNAM 
BAN CHI HUY PCTT&TKCN Dôc lap - Ti.r do - Hanh phüc  

S& 06/PA-BCH Ti-yr Ninh, ngày 17 tháng 4 nàm 2020 

PH!1NG AN 
Phông, chng và khãc phiic hu qua üng phó vói tInh hung siêu bão 

trên dja bàn huyn Trurc Ninh nám 2020 

A. Khái quát chung 

I. Khái quát chung 

Huyn Trirc Ninh có din tIch t1r nhiên là 143,9 km2, dan s 178.33 1 ngi.thi 
gm 21 don vj bath chInh. PhIa Dông giáp huyn Xuân Trt.r&ng vói song Ninh 
Co là ranh giâi tir nhiên; phia Tây giáp các huyn Nam Trirc, Nghra Himg; phIa 
Nam giáp huyn Hái Hu, phIa B.c giáp tinh Thai BInh. 

Do huyn Trirc Ninh nm sâu trong dt lin vói dja hInh nhIn chung bang 
phng nhimg vOi chiu dài dé song gn nhix toàn huyn (15/21 xA, thj trn có dê) 
thuc ha luu song Hng, song Ninh Co và tinh Nam Djnh lai  nm trong vüng I là 
vüng có s can bão d b và ành hu&ng nhiu nht nên các cong trInh dê diu luôn 
chju tác dng manh  và trrc tip cüa thiên tai. 

II. Hin tring dê diêu 
A A 1. Ye de 

Toàn huyn có 43,3km dê song, trong do dã nhira boa, be tong boa duçic 

28,4km. 

- Dê hftu Hng dài 6,4 km, co bàn dü cao trInh và mt ct thit k& Mt dê dã 
duçc, c1rng boa bang be tong 3,5km; nMng doan cOn lai  duçc rái dá c.p phi. Doan 

dé có hiên tuqng thm 1u, rO ri, mach  dun,  mach  sUi: Tir K183+500 den K183+650, 

thj trn C L bj süi thrói dày ao; các doan tr K182+580 dn K182+620, tü 
K183+450 dn K183+900, thj trn C L và lit K185+750 den K185+780, xä Trirc 

Chmnh bj thm lu, nithc trong; tai  K 185+640 có hin tuçlng rO ri. 

- Dê hCru Ninh Co dài 23,6km co bàn dü cao trInh và mt ct thit k. Mtt dê 

cirng hóa be tong 15,1km (các doan tir K5+290 dn K7+500, K15+180 dn 
K17+400, K22+320 den K23+537 thuc dja phtn các xã Liêm Hãi, Vit Hung, 
Trrc Dao,  Trirc Thanh, Tr?c  M5, Trirc Thun và thj trn Cat Thành dang dixçc dp 
hoàn thin và gia c mt dê trong dir an Xtr l cp bach các cong trInh dé diu cüa 
tinh Nam Djnh bj s1r c do ãnh hu&ng cüa bào, lü näm 2017). Doan dê có hin 
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tuçing mtch dun, mach  süi, thrn 1u, rô ri: Doan  t1r KO+500 dn Ki, xâ Phuong 
Djnh có thm lau mái dê, chân dê phIa dng. 

- Dê tã Ninh Co dài 13,3 km co bàn dü cao trInh và m.t ct thit k& mt dê 

dâ duçic cüng hóa bng be tong và asphalt 9,8km (doan tr K19+540 dn K22+400 

thuc dja phtn xã Trirc Dai  dang duçic dp hoàn thin, gia c mt dê và xay kè 

trong d%r an Xü l cp bach các cOng trInh dê diu cüa tinh Nam Djnh bj sir c do 

ánh hithng cüa bão, 111 11am 2017). 

2. V kè 

Trên dja bàn huyn có 13 kè, tng chiu dài 11,6 km. Doan kè xung yu 

dang bj sat 1: Ké Phuqng Tung dê hftu Ninh doan  tir K6+067 - K6+347, xã Vit 

Hung; kè Trirc Thanh dé hüu Ninh doan  tü K16+650 dn K16+950 bâi l vào gn 

chân dê; kè Do Mài dê tâ Ninh doan tr K19+540 dn K20+300 xâ Trrc Dai. 

3. V cng 

Toàn huyn có 32 céng duth dê chInh (dê htru Hng 4 cng, dé hfru Ninh 20 

cng, dê tã Ninh 8 cng). Nhiu cng dã xay dirng tü lâu, thit k lac  hu, dã bj hu 

hông xung cp, nhu: Cng Dá, xã Vit HUng; cng PhU An, thj trn Cat Thành; 

cng Sa Dê, xã Tr%rc M. 

4. V bôi 

Dê bi httu Hng thuc xã Tr?c ChInh dài 3km, rng trung bInh 2,5m-3m, 

có 2 cng qua dê (cng GO Dâu và Cánh Cat). Hin tai  có 13 h vi 50 khâu dang 

sinh sng trong vUng bi. 

Dê bi hthi Ninh Co thuc xã Phuong Djnh dài 3,2km, rng trung bInh 3-

3,5m, co 1 cng qua dê (cng s 20) và 01 cng bi du?ing kmnh 0,4m (doan cui bôi). 

Hin tai Co 489 h vi 1.373 khu dang thu?ng xuyên sinh sng trong vUng bi. 

Mt dé bi chua duqc c1rng boa, rt khó khän trong cong tác kim tra an 

toàn dê diu và phông, chng khi có thiên tai xãy ra; cao trInh chi dam bào an toàn 

rn1c nuOc lU len báo dng 2. 

5. H thng kênh mlro'ng 

H thng cong trInh thUy lqi do Cong ty TN}IH MTV KTCTTL Nam Ninh, 

Hãi Hu quàn 15' grn: 32 cng disâi dê, 5 cng qua dê bi; 5 tram  born tiêu c djnh 

qua dê; 38 kênh cp 1; 362 kênh cp 2; 10 cng cp 1; 354 cng cp 2; 42 dp diu 

tit trén kênh cp 1; 71 d.p diu tit trên kênh cp 2; 40 tram  born c djnh. 

Cac xä, thj trn quãn 15': 2.982 kênh cp 3; 370 kênh khoãnh; 3.339 cOng cap 

3; 220 cng khoãnh; 4 tram barn c djnh; 15 tram bom di dng. 

Nhung nàm qua, thirc hin chin djch lam thUy lqi ni dng, các kênh cp 1, 

cp 2 duçic no vet, dp áp trUc, giãi tOa bèo rác, vt can thu0ng xuyên, dông chây 
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thông thoáng dam bão tiêu thoát nuc nhanh trong müa mua lü. Kênh cp 3 duqc các 
xä, thj trn quan tam nio vet, dp áp trüc dam bâo kjp thai tiêu iing khi có mua ln. 

6. Các tr9ng dim và v trI xung yêu cn liru 

- Tr9ng dim c.p huyn: 

+ Kè Phuçrng Turng tü K6+067 dn K6+347, dé htru Ninh, xä Vit Hung. 

+ Doan dê True Thanh t1r K16+650 dn K16+950, dê hüu Ninh, xã Tc Thanh. 

+ Kè Do Mâi doan tr K19+540 dn K20+300, dê ta Ninh, xa Trirc Dai. 

- Các vj trI xung yêu: 

+ Kè True BInh: Doan du ké tü K10+050 den K10+550 và doan cuôi kè tü 

K10+760 dn Ki 1+050, dé hUu Ninh, xâ Vit Hung. 

+ Cong cO khâu d lan gm: Cng C L, Cat Chü, Ba NCr, Nam Tan, 
Rông 1, ROng 2 và Trirc Cu?mg. 

+ Céng yu, cia xây dimg tr lâu gm: Cng Dá, Phü An, Sa Dê, Thp, Dam, Se. 

+ VUng bi Phuang Djnh; bi Trirc ChInh; bãi song htru Ninh thuc xa Tr%rc 

M5, Trrc Thun; bâi song tã Ninh thue xã Trirc Hung. 

B. Phirong an ung phó v&i tlnh hung siêu bão 

I. TInh hInh thiên tai 

Trong thai gian gn day, cüng ânh hu&ng vai bin di khI hu, trên th giói 

xãy ra nhiu trn bão manh,  siéu bão, gay thit hti lan v ngu?i và tài san nhu bâo 

Katrina d b vào Hoa K' näm 2005, bâo Nargis d b vào Myanmar näm 2008, 
bão Bopha d b vào Philippin näm 2012.....Dc bit, siêu bão Haiyan nàm 2013 

là ccm bäo manh  tht d b vào Philippin vói gió mnh trên cp 17, nuâc dâng cao 

7m, 1am 6.000 nguñ cht, phá hüy Co sâ h thng khu virc bäo d b. D.0 näm 

2015, trên vUng bin ngoài khcii Philippin xut hin 02 siêu bão Maysak và Noul. 
Näm 2016, siêu bão Meranti can quét kinh hoàng dt lin Dài Loan, gay thit hi 

nng nê. 

Näm 2017, can bão s 10 (bão Doksuri ngày 15/9) có sirc gió manh  cp 11-

12, giit  cp 15 d b vào các tinh B.c Trung B và can bâo so 12 (bão Damrey 

ngày 4/11) eO sue gió cp 12, git cp 15 d b vào các tinh Phü Yen - Khánh HOa 
- Ninh Thun dã gay thit hi nng v nguai và tài san. Dtc bit con bão s 16 
(bäo Tembin ngày 25/12) là can bão dj thu&ng nht nàm, bâi no không chi xut 

hin muOn  vào cui näm vói cuang d mtnh và di chuyn nhanh, sue gió mnh 

cp 12 - 13, gist cp 14 -15, rt may cia khOng vào dt lin nuac ta ma di loch ye 

phIa Nam; nhung truac do cia tan phá nng n min Nam Philippines. 

Nàm 2018, sieu bäo Mangkhut (ngày 15/9) có sue tan phá manh  nht tuong 

duong vâi can bão cp d cao nht theo thang ep dO bão Di Tây Duong cia quet 
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qua các tinh min Bc dào Luzon (Philippines) vài sue gió 285 km/h, dä tan phá 

Hng Kong và Ma Cau vào nhtng ngày tip theo. Ngoài ra con siêu bão Florence 

(Hoa K) manh  sau siêu bâo Karma (näm 2005), siêu bão Jebi (Nh.t Bàn). 

Näm 2019, siêu bão Hagibis là mt trong nh&ng siêu bâo manh  nht, tang 

cp nhanh nht trong ljch si'r khI tuçmg th giâi dã gay thit hai  nng n Nht Bàn, 

uâc tInh thit hai  v nông lam ngil nghip 527 triu USD. 

Do vy, nguy cci siéu bão di vào bin Dông và ãnh hu&ng tâi ni.râc ta là rt 

lan, nu không có phrnng an 1mg phó phü hcip thI khi bão d b sê gay thit hai 

lan v nguYi, nhà cüa và các cong trInh ha tng, dc bit thit hai  v ngiiai do 
nuóc bin dâng. 

II. Miic dich, yêu câu cüa phuro'ng an frng phó vói siêu bäo 

1. Miic dIch 

- Chü dng tnrac mi tInh hung 1mg phó vlii siêu bão có th xây ra trên dja 

bàn, tü do han  ch dn mIre thp nht thit hai  v nguai, tài san, co sâ ha tng và 

các cong trInh trpng yu do bão gay ra. 

- UBND các xa, thj trn trén co sO phixang an tng th cüa huyn, chIt dng 

xây drng phrnmg an cIta dja phuang minh sat vói tInh hinh thirc t nhm 1mg phó 

kjp th&i, dat  hiu qua vâi tlrng tinh hung ma siêu bâo gay ra. 

2. Yêu cu 

- UBND các xa, thj trn thirc hin nghiém chinh vic xay dmng, t chlrc thirc 

hin phucmg an 1mg phó c11 th& có hiu qua vai siêu bão trên dja bàn. Thirc hin có 

hiu qua phuong châm "4 tai  ch". 

- Trong bi cánh bin di khI hu (BDK}I) ngày càng phlrc tap,  dir báo bâo 

lan và thàm h9a thiên tai hoàn toàn có th xây ra, do 4y vic chun bj, 1mg phó, 

khc phiic vOi thiên tai cIta Ban chi huy PhOng, chng thiên tai và TKCN các xã, 

thj trk cn duçic nâng cao näng hrc xlr l tInh hung, 5ir c, chi huy tai  ch khi Co 

bão, dc bit là siêu bão d bO. 

- Tang cithng thông tin tuyên truyn, hixóng dn các bin pháp phOng, chng 

bão và siêu bão dn cong dng dan cu nhm nâng cao nhn thIrc trong nhân dan d 

phát huy thlrc tir giác phOng, chng bão, han  ch mIre thp nht thit hai ye 

ngi.thi do siêu bão gay ra. 

III. Bin pháp phông, ch6ng hit, bão ü'ng phó vO'i tInh hung siêu bão 

1. Bin pháp phi cong trinh 

- Theo dOi chit ehë các bàn tin dir bao thai tit, khi có bão, áp thp, phài t 

chIme trrc ban chit chê, theo dôi sat din bin cIta bão, áp th.p d chIt dng d& phó 

vâi mci tInh hung có th xáy ra. 
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- Trin khai phuong an bão v trçng dim dê kè Phuqng Tithng (xã Vit 
Hung), Trirc Thanh (x Trrc Thanh), Dè Mâi (xâ Tric Di), di dan vüng bi xâ 
Phuang Djnh (nu cn thit); phân cong nhim vi C%i th cho các xâ, thj trân. 

- Phông Nông nghip & PTNT phi hçip vi UBND các xã, thj trn nm chc 
s krqng tàu thuyn dánh bAt thüy, hãi san trên sOng và trên bin, dc bit git vüng 
lien lac  vâi ông Nguyn Van Chin - T tnr&ng t ngii dan trên bin - thông tin dy 
dü, kjp thñ din bin áp thp nhit dâi, bâo d ngu dan vào noi trCj n an toàn. 

- UBND các xã, thj trn và các Co quan, don vj lien quan 1p  k hoach mua 
sAm trang thi& bj thông dicing và chuyên diing phOng, chng thiên tai và tim kim 
c1ru nn d thrc hin nhiêm vu. 

- Các xã, thj trAn kim tra, rà soát các h 0' vüng bi, bâi yen dê; nhà dt nat, 
nhà cAp 4, nhà hii hOng, nhà yu và nhà duâi phm vi ct phát song có nguy co bj 

d do bão trên dja bàn, các di tuqng d bj tn thuong; thng ké rô ten h, gia 
dInh, thôn xóm cAn so tan dn nhà kiên c (nhà vftng chAc, nhà kiên c duqc neu 
ciii th tai  Thông tu si 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 cUa B Xây drng ban 

hành Quy chuAn k5 thuat qu& gia nguyen tAc phân loai, phân cAp cong trInh dan 
diving, cong nghip và ha tAng k thu,t dO thj) nhu trii s& UBND, trix0'ng hoc, nhà 
th0', nhà 0' cao tAng cüa dan kiên c& Phâi kiên quyt so tan dan ra khOi khu virc 
ânh hixâng cüa bão, lü l0'n truóc khi bão d b vào dAt lin. 

- PhOng Cong throng kim tra hoat dng cüa các bn do ngang: Các phuong 
tin ciru sinh, thi& bj an toàn và bâo dam tãi trçng cho phép. 

- Phông Nông nghip & PTNT thirc hin chüc näng co quan tham mini và 
trrc ban 24/24 giOr trong ngày, theo dOi tInh hInh din bin cüa áp thAp nhit d0'i, 
bâo d xuAt bin pháp xü 1 kjp th0'i. 

- Ban chi huy Quân 51r huyn xây drng phuong an ciru h, ciru nan,  chi huy 

lirc luçing dan quân tçr v, sAn sang khi có 1nh. 

- Cong an huyn xây dimg phuo'ng an huy dng lirc luçmg sAn sang tham gia 

c1ru h và giü vtmg an ninh trt tir khi có bão. 

- Các don vj, co quan, các xä, thj trAn chuAn bj 1%rc luqng, krang thirc, thirc 
phAm d%r tri tai  vj trI nba kiên c d sAn sang h trq nhân dan khi bão di qua. 

- Trung tam Van hóa - Thông tin - Th thao huyn, Dài truyn thanh các xã, 
thj trAn tang cu0'ng cOng tác truyn thông, nâng cao nhn thüc nhân dan v phOng, 
chng thiên tai và d.c bit là vic chAp hành so tan khi có 1nh cüa Ban chi buy 
PhOng chng thiên tai và TKCN tinh, huyn. 

- Các tru0'ng hçc, doanh nghip tam  ngtirng giang day, san xuAt d tránh bão 

khi cAn thit. 
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2. Bin pháp cong trinh 

- Phát quang cay céi, di chuyn rae thai trên mái, co dê d kim tra, xü 1 
các n hça trong than dê; san 1p gà, rành nirc, 1y lün trên mt dê xong trrnic 
khi có tin bâo tin gn b. 

- Phông Nông nghip & PTNT phi hçip Hat  quàn 1 dê, Cong ty TNHT-I 
MTV KTCTTL Nam Ninh, Hãi Hu tang cuing kiêm tra, dánh giá chat lizcmg 
cong trInh dê, kè, cng trong müa mixa bão d phát hin và dua ra bin pháp xir 1 
kjp thi dam bâo các cOng trInh an toàn trong müa mua bão và han  ch ti da hix 

hai khi Co bão d b. 

- PhOng Cong thrnmg hrnrng dn các bin pháp chng chng nhâ cira theo 

huâng din cüa S& Xây dimg. 

- Khi có bäo, các thuyn dánh cá trong song phài len b, các tàu Ca trên bin 
cOa xã Trirc Hung, thj trn Ninh Ct.thng di chuyn v neo d.0 phIa trong song cp 
1 tai kbu virc gn cng Quang Trung, cng Lác Phrnmg, các chü phucing tin 
khOng i trên tàu thuyn ma v các nba kiên c trong dê, kiên quy& không cho 
phép các tàu ra khcyi ngay trong thñ dim bão clang tin dn gAn và khi bâo d bI. 

- Các nhà thu thi cong cong trInh cn báo cáo vi chInh quyn dja phung 

và cc quan lien quan v k hoach,  phucing an phOng, chng bão. 

3. COng tác 4 ti ch trên dja bàn huyn 

3.1. Phirong an chi huy ti ch 

UBND huyn ra quy& djnb thành 1p Ban chi huy PhOng, chng thiên tai và 

TKCN huyn Trirc Ninh 11am 2020 do dng chI Chü tjch UBND huyn lam 
Tri.râng ban và phân cOng phii trách dja bàn, linh virc d chi dao  phOng, ch&ig 

thién tai và TKCN 

UBND các xà, thi trn dà thành lap Ban chi huy Phông, chng thiên tai và 

TKCN do dng chI Chü tjch UBND xâ, thj trn lam Truâng ban 

3.2. Phirong an huy dng hyc Itrçrng ti chô 

a) Phwog an nhán lyc. 

ChU tjch UBND, Trumg Ban chi buy Phông, chng thién tai và TKCN các 
xà, thj trn triic tip ra 1nh huy dng Di xung kIch phOng chng thiên tai cüa dja 
phrnmg, các Co quan, don vj dóng trén da bàn quy djnh, di vói các xã, thj ti4n có 
dê b trI them liic  luqng quãn 1 dé nhân dan, tru&ng dim và mi dim 12 ng1xi; 

phi hgp vâi thành vién Ban chi buy PhOng, chng thién tai và TKCN huyn phii 

trách xã, thj trnchi dao  cOng tác phông, chng thiên tai và TKCN. Trong tInh 
hung vixçt qua khã näng, Chü tjch UBND xâ, thj trn báo cáo d Chü tjch UBND 
huyn quyt djnh huy dng. 
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b) Phwong an huy d5ng dam báo giao thông. 

D dam bão cho cong tác phông, chng thiên tai và TKCN an toàn và dat 
hiu qua cao, Cong an huyn, Ban chi huy Quan sir huyn kt hçp vói các xã, thj 
trn và các phông, ban ngành chuyén trách cüa huyn duqc phân cong nhim vii 
thuing tric trên các tuyn du?ng (tinh 1, lien huyn, lien xã) va trén dé lien tic 
kim tra, phát hin kjp thai và giãi tOa, xir 1 nhanh chóng các chithng ngi 4t can 
trâ giao thông, các doan di.thng, dé sat  lâ. 

c) Phuv'ng an huy dç5ngphu'ang tin vn tái, thông tin lien 4w. 
- Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn huy dng xe 4n tãi 5 

tn và xe vn tãi hành khách khi có lnh (danh sách xc theo phuang an huy dng 
cüa Phông Cong thixang). 

- Bixu din huyn, Trung tam Vin thông huyn, Trung tam Viettel Trirc 
Ninh dánh giá h thng thông tin lien lac,  thông báo và báo dng v thiên tai trén 
dja bàn huyn. 

- Ban chi huy Quân sir huyn, Cong an huyn cung cp may din dam ph1ic 
vii cong tác chi buy cho Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn. 

d) Phu'ong an ciu thitong, cáu h5, c&u nan. 

- Phrning an ciru thucmg: Phông Y t huyn phi hqp vth Trung tam Y t 
huyn, Hi chi thp dO b trI nhân hrc, diing CJ1, phuang tin chng djch bnh, kt 
hçrp vâi tram y t các xà, thj trn thành lap t cp cüu và kim tra, phát hin djch 
(nu xày ra). 

- Phuang an cüu h, ciru nan: 

+ Khi cO tin bão dang hoat  dng  manh  trén bin Dông và tin gn dn dt 
lin, UBND, Ban chi huy PhOng, chng thiên tai và TKCN xa Trirc Hung, thj trn 
Ninh Cu?mg cm mci tàu thuyn ra khcii và lien lac  các tàu dang hoat  dng di 
chuyn ra khOi vüng ãnh hi.rng, tim ncii tránh trü theo sir chi dao  cüa dn Bién 
phOng. 

+ Lirc luqng tham gia üng ciru khi có tinh hung xày ra gm Ban chi buy 
quân sr huyn, COng an cüa huyn, Ban chi buy PhOng, chng thiên tai và TKCN 
huyn, xà, thj trk, Di xung kIch phông chng thien tai và các dan vj doanh nghip 
theo sir chi dao  cüa Ban chi buy Phông chng thiên tai và TKCN tinh. 

3.3. Vt tir dir trfr và phurong an huy dng 

- Chü tjch Uy ban nhân dan huyn và xã, thj trn trong phm vi thm quyn 
có trách nhim huy dng 1rc hiçing, 4t tis, phuo'ng tin, trang thi& bj, nhu yu 
phm dã diiçic chun bj d üng phó thiên tai và ciru trçi khn cp tai  dja phwing. 



8 

Tru?mg hçip vuçt qua khà nàng, thm quyn phâi báo cáo kjp thyi vâi Uy ban nhân 
dan cp trén. 

- S luçmg 4t tu PCTT trong kho tai  huyn gôm nhà bat loai 1 6,5m2  là 11 
b, loai 24,75 m2  là 6 b, loai  60 m2  là 2 b; áo phao ciru sinh 220 chic, phao trôn 

ci'ru sinh 390 chic, phao be 9 chic, may phát din 1 chik; phân v các xã, thj trn 

có dê gm áø phao ciru sinh 160 chic, phao trôn c1ru sinh 500 chik 

- Dá dir trü PCTT cüa tinh trên dja bàn 4.153 m3  trong do: kè M.t Lang (thj 
trn C Lé, xã Trirc ChInh) 1.889,8 m3, kè Lô Xuyên (xâ Phucmg Djnh) 628,1 m3, 
kè Phuqng Tung (xã Vit Hung) 596,2 m3, kè Dn Ong (thj trn Cat Thành) 
738,9 m3, cng Rông (xã Trirc Thun) 299,8 m3. 

3.4. Hâu cn ti ch 

- Di vâi 1irc lucmg chi huy: Lixong thirc chun bj gm bánh ml, luang khô, 

ml torn dü dung trong 5 ngày. 

- Di vri lirc krçmg xung kich: Do dja phucing và don vj chun bj dü lucmg 

th%rc trong 5 ngày. 

- Di vâi nhân dan di so tan cn chun bj dü luong thirc, thirc phm, nuc 

ung, tu trang ti thiu dung trong thai gian so tan. Ban chi huy PhOng, chng 

thiên tai và TKCN huyn, các xã, thj trn kt hcip vâi các phOng, ban ngành chüc 

näng dam bão an toàn trt tir, v sinh môi tri.thng,... tai  noi  tam  cu và bâo v cong 

trinh, nhà cira, tài san cüa nhân dan tai  nhung noi dã di diii. 

IV. Te chfrc irng phó vO'i tInh hung siêu bäo 

1. 15'ng phó cii th trithc bão 

Thy thuc vào cp siêu bão, hurng di chuyn cüa siêu bão và vi trI cüa siêu 

bão ma có các giai doan c11 th d phông, tránh siêu bào nhu sau: 

1.1. Khi siêu bäo trên biên Bong 

a) Dó'i vài chInh quyn và các ban ngành lien quan. 

- Ban chi huy PhOng, chng thiên tai và TKCN huyn, xã, thj trn t chi'rc 

trrc ban theo dôi sat din bin cüa bão dng th?yi ban hành cong din chi dao  d 

trin khai các bin pháp di phó vci bäo theo cOng din cUa Ban chi huy PhOng, 

chng thiên tai và TKCN Trung uong, cüa tinh. 

- UBNID thj tr.n Ninh Cu&ng, xa Tricc Hung kim dm s tàu thuyn cüa 
don vj dang hoat dng trén bin, dc bit là nhüng tàu dánh b.t xa b, kêu gçi các 
thuyn di chuyn v d.t lin, không di chuyn sang vüng bin khác d tip tc khai 

thác do dung di cüa bão rt phüc tap  và phm vi ành hu&ng cüa siêu bão rt rng, 

cO th thay di hurng dt ngt; dng th?ñ nghiêm cm các tàu thuyn ra khoi. 
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- UBND các xà, thj trn thông báo dn h dan sinh sMg ngoài bãi song, bAi 
bi tInh hInh, din bin cüa bäo d nhân dan chü dng tang cuông các bin pháp 
bào v tài san, khuyn khIch nguYi già, tré con, phi nti mang thai,... chü dng 
duçic di chuyn vào nba ngr1i than sâu ben trong dé chInh. 

- Trung tam Van hóa - Thông tin - Th thao huyn và Dài truyn thanh các 
xâ, thj trn dua tin kjp thai v bâo và cong tác chi do di phó vOi bão 

- Phông Nông nghip & PTNT phi hçp vói Hat  quãn 1 dê và Cong ty 
TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hâi H.u, UBND các xà, thj trn tang cung 
kim tra, phát hin xü 1 sir c cOng trInh dê diu, thüy lçii phiic vii tiêu üng và 
phOng, ching 1iit, bào. Hai Cong ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hãi Hu 
4n hành cOng trInh tiêu üng hqp 1. 

- Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN các cp, các ngành rà soát lai 
các phrnmg an dã xay dirng sn sang 1rng phó vi bão, sn sang hrc krçng, phumg 
tin dé üng ciru khi có yêu cu. 

b) Dó'i vái ngw dan dang hogt dç5ng. 

- Các thuyn dánh bt thüy san trén song di chuyn dua len bô'; các ngu dan 
dang hoat  dng trên bin nhanh chóng dua tàu thuyn v ncii trü tránh an toàn theo 
hurng dn cüa các cp chInh quyn. Các tàu thuyn phãi v noi tránh trü an toàn 
truâc khi bão có xu hung tin gn dn Mt 1in. 

- Vói nhftng tàu thuyn gp trçic trc, chü phrnmg tin và thuyn trixâng phài 

thông báo khn cp, kêu gçi mci sr h trçi t1r chInh quyn dja phuang, th truàng t 
ngu dan, b di biên phông bin và cac c quan hu quan d có bin pháp lai Mt 
ye fbi tránh trü an toàn. 

c) Di vái nhán dan trên da"t liê'n. 

- Nhân dan trên dja bàn theo dOi din bin cüa bão trên các bàn tin dir báo 
thii tit, thirc hin ni dung cOng din cüa Ban chi huy Phông, chng thiên tai và 
TKCN huyn và s1r chi dao  cUa Ban chi huy Phông, chêng thiên tai và TKCN xa, 
thj trn d tü do trin khai mt s cOng tác thu b sung, dir trü krcmg thrc, chat tia 

cay ci, chng ching nba cüa, chung trai  và các bin pháp bão v san xut, có th 

thu hoach sam nOng san, thüy san i nhUng vüng có nguy c bj ãnh huang math 

cüa bão và sk sang sor tan khi có 1nh. 

- Nhan dan sinh s&ig ngoài bãi song, vüng bi, yen dê chü dng dua ngixai 
già, tré em, phii nit mang thai,... vào nhà nguai than a sâu trong de chInh. 

1.2. Siêu bão gn bô' 

a) Di vái chInh quyn và các ban ngành lien quan. 
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- Ban chi buy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn vâ các xã, thj trn 

khn truong tin khai thirc hin nghiêm chinh, dy dñ, kjp thyi các 1nh, cong din 

cüa cp trên v vic dM phó vâi siêu bão. 

- T chüc trrc ban, theo dOi chit chê din bin cüa siêu bão, ban hành cOng 

din chi dao  dng thai tng hcip vâ báo cáo kt qua trin khai các bin pháp di 

phó vOi bâo dng thii trin khai lirc lucmg, phi.ro'ng tin báo v cong trInh trçng 

dim, kho tang và sn sang tim kim ciru nn sau bão. 

- Tiêp tVc  tang cu&ng kiêm tra, xir 1 n hça cOng trInh dê diu, thüy 1çi 

phiic vit tiéu üng và phóng, chng Fçit, bão; dng th?ii rut kit nixâc dm mtt rung 

và trên các tuyn kênh. 

- Trung tam Van boa - Thông tin - Th thao huyn vâ Dài truyn thanh các 

xâ, thj trk lien tiic dua tin cp nht tinh hInh bão và cOng tác chi dao. 

- UBND xã Trirc Hung, thj trn Ninh Ci.thng kim dm 1i tàu thuyn dã di 

chuyn vào nai tránh trCi an toàn, gilt mi lien 1tc thuông xuyên vâi các chü 

phwmg tin, thuyn trix&ng. 

- Trin khai phuing an phông chng bão cho các cOng trinh dang thi công, 

ct àngten thu phát song, h thong din, c.p nuc,... 

b) Di vol ngu' dan. 

Nghiêm cm ra khoi, khtn truclng hoàn thành vic neo du, bão v tâu 

thuyn, các chü phuo'ng tiên phái len b, không duçc & 1ti trên phuang tin. 

c) Di vOl nhân dan trén da't lin. 

- Nhân dan trong vüng ánh hu&ng cüa sieu bão thirc hin t& ni dung cOng 

din cüa các cp và s1r chi do trrc tip cüa Ban chi buy PhOng, chng thiên tai và 

TKCN xa, thj trn. Chü dng dir trlt lirong thirc, thirc phAm, nhu yu phrn cn 

thi& cho gia dInh. 

- Chü dng kim tra, rà soát các bin pháp phOng, chng bão dâ thirc hin 

tnthc do: Ch&ng chng nhà cira, chat tia cành cay xung quanh nha d tránh gay, d 

khi bão d b, báo v san xu.t nhu thu hotch san phrn nOng nghip, thüy san sO'm 

& nhltng vüng có nguy Co bj anh his&ng cüa bão. 

- Sn sang so tan khi có 1nh cüa chInh quyn dja phuong. 

- Các can b dà duçic phân cOng xung các thOn, xóm kim tra, don dc và 

trin khai các phuong an di phó vói bão phi hqp väi T xung kIch thôn, xóm d 

dam bao an toàn giao thông tris&c và sau bâo. 

- Tham gia cling chInh quyn dja phuong va cong dng trong vic phOng 

cMng bão. 



11 

1.3. Siêu bäo khn cap 

a) Dó'i vài chInh quyn và các ban ngành lien quan. 

- Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn, các xã, thj trn và các 
co quan don vj lien quan phãi hoàn thành các cong vic truâc khi siêu bâo d b 
vao dt 1in. 

- Ban hành cong din khn chi do di phó vói bão khân cp. 

- Sn sang lirc luçng và phuong tin ci'ru h, ciru nan. 

- Can cü tInh hInh thiên tai, cOng din, van bàn chi dao  cüa cp trên, Ban chi 
huy Phông, chng thiên tai và TKCN xâ, thj trn t chüc so tan nhân dan, uu tiên 
so tan ngu1i già, tré em, phii nft có bAu,... (dc bit là dan cu sinh sng i vüng bi, 
bâi sOng, yen dê, min 4 cUa huyn và các gia dInh i nhà yu,...) v vi trI an toàn 
theo phuong an cOa các xã, thj trn dâ lap. 

b) Di vái nhán dan trên dat lin. 

- Nhân dan trén dja bàn tip tic thirc hin t& ni dung cOng din và s1r chi 
dao trirc tip cOa Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN xa, thj trn tin 
hành các bin pháp dam bào an toàn cho nhà cira, san xu.t 

- Không ra ngoài khi bão d b nu không có nhim vii, dc bit vào th?yi 
dim lang gió. 

- Sn sang so tan khi có 1nh cüa chInh quyn dja phuong theo phuong an cOa 
các xA, thj trn dä 1p và có trách nhim giO gin trtt tir an ninh noi i và noi so tan. 

2. Phtro'ng an so' tan nhân dan khói vüng nguy hiêm 

- TOy vào tInh hInh, din bin cOa siêu bão, ChO tjch UBND tinh phát lnh 

so tan nhân dan. 

- ChO tjch UBND huyn trirc tip chi huy cOng tác so tan nhân dan. 

- Rà soát lai  si ngu?ñ cn so tan và kim tra an toàn noi so tan dan. 

+ UBND cac xa, thj trn dã diu tra khão sat thng ké so lung nhà yu có 
nguy co bj ánh hu&ng nng, s nhân khu phài so tan trong tru&ng hçip bj ânh 
huâng b&i bão trên cap 12, siêu bão. 

Di vâi bâo trén cp 12, siêu bâo tng s h nhà yu là 4.456; so nhân khâu 

dir kin di dri là 9.786 (cac xã dã có danh sách cu th) 

Tru&ng hçip có 10 trên báo dng 3, toàn huyn dtn phài so tan 1.572 h vi 
3.667 khu sinh sng yen dê, ngoài bài sOng và vOng bi (trong do cn dc bit 
luu dn 489 h vói 1.3 73 nhân khu thu&ng xuyên sinh sing trong vOng bi xâ 

Phuong Djnh). 

Toàn huyn cOn 45 phOng hçc cp 4 ti 7 trumg hc CO nguy Co mat an 
toàn khi có bão xãy ra. 
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+ HInh thüc so tan: Nguii dan tir di so tan là chInh, di dan tai  ch, di dan ti.ir 
nhà không kiên c (nha cp 4, nhà tam,  nhà yu, nba ngoài bãi song, vüng bi, yen 
dê,...) sang nhà i cüa ngui than trong thôn, xóm hai tng hoc nhà mái bang có 
cüa s chic chn, b trI san ghép con lti duçic b trI tai  noi so tan tp trung do các 
dja phuong dã quy djnh (tri1 si UBND, nhà van boa, co quan, don vj, trithng hçc, 
nhà thi,...), uu tiên so tan trixâc cho các di tuqng d bj tn thuong (C11 th các xâ, 
thj trn có phuong an di di cho các h trong thôn, xóm). Dc bit chü nhüng 
vüng có nguy co bj ngtp sâu do mua lü lin. 

- Ngi.thi di so tan phài mang theo thu yu phm can thi& d sü diing trong 
thyi gian di so tan. 

- Cn có k hoach chun bj h.rang thrc, nuâc ung, thu& men, v sinh môi 
tnthng, bp,... tai  noi so tan. 

- Ban chi huy Quân sir và Cong an dam bào an toàn, an ninh tr.t tçr noi so tan. 

- Tru&ng ban Ban chi buy PhOng, chng thiên tai và TKCN huyn quyt 
djnh to chuc cu0ng chê so tan trung hqp không t1r giác chap hành vic di so tan 
vi miic dIch an toàn cho ngi.thi. 

2.1. Cong tác chuân bj cüa các xã, thi trân 

- CáC xã nhanh Chóng, khn truong lip, rà soát danh sách nhü'ng ngui so 
tan theo hInh thüc tir so tan dn nba nguñ than ho.c dn noi so tan ttp trung do 
UBND xâ, thj trn quy djnh, phân cong can b kim tra, theo dOi cong tác di dan 

truâc khi bäo d b vào. Thông báo C1L th trên các phuong tin thông tin dai 

chüng bit hurng di chuyên và noi mInh dn Cu trü. 

Cn dc bit chü phuo'ng an di dan di vâi các h dan ngithi dan sinh sang 
O vüng bi, yen dê, bäi song và ngithi dan a min 4 cüa huyn và di tuqng d bj 
tn thuong (nguai già, tré em, ph nü mang thai,...) 

- Khi cO lth so tan, thành vién Ban chi buy PhOng, chông thiên tai và 
TKCN các xà, thj trAn trirc tip xung thôn xóm duqc phân cong d huâng dan, 
don dC cong tác di dai, nhing trix?ing hçp không so tan thI phi hçip vai hrc lung 

cOng an huyn, xâ, thj trn dung bin pháp ciing ché; Di xung kIch phông chông 
thiên tai xA, thj trn h trçi nhân dan trong cOng tác di dai. 

2.2. Nhim viii cüa các ngành 

- Cong an huyn: Trin khai các 1icc luqng d bão dam an ninh trt tçr, an toàn 
xã hi, các cOng trInh trçng dim, tài san cüa nhân dan, Nba nuâc và doanh nghip, 
ngän ngi'ra các di tuçing xu 1çi ding khi bâo xày ra d trm cp, cuap giit. 
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- Ban chi buy Quân s1r huyn: PMi hqp vâi chInh quyn dja phuang h trq 
nhân dan trong vic chng chéng nba cüa, di chuyn nguYi và tài san dn noi tp 
k& và là 1irc luqng nông c& ciru h, ciru nmn. 

- Phông Nông nghip & PTNT: Phi hqp chat chë vOi chInh quyên dja 
phucmg hnrng dk nhân dan tranh thu thu hoch lüa müa, thüy san, hoa màu; chi 
dao hai Cong ty TNIHIH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hâi Hu và các dja phiicing 
thirc hin tiêu nithc dm và dam bào an toàn cong trInh thüy lçii. 

- Hit quãn 1 dé Trrc Ninh: Tham muu cho UBNID, Ban chi buy Phông, chng 
thiên tai và ]IXCN huyn bin pháp k5 thut dam bào an toàn cong trinh dê diu. 

- COng ty TNHIITJ MTV KTCTTL Nam Ninh, Hãi Hu: Tiêu nuâc dém, trin 
khai lrc luqng thu&ng tr%rc tii các vj trI cng, dam bão an toân cong trInh thüy lçii. 

- Trung tam Van boa - Thông tin - Th thao huyn, Dài truyn thanh các xã, 
thj trn: Lien tiic cp nht, dua tin v din bin cüa bäo, phuong an di dan. 

- PhOng Cong thuong: Chun bj liiang thirc, thirc phm, nhu yu phm c.n 
thit phiic vi cong tác phOng, cMng thiên tai và TKCN cüa Ban chi buy PbOng, 
chng thiên tai và TKCN huyn; hithng dn k thut chng, chng nhà cüa, bào 
dam an toàn cOng trInh khi có thiên tai xãy ra. Phi hçip UBND xà, thj trn thng 
ke cong trInh nhà a, cong sâ, truang hçc... dam bão du diu kin an toàn d s tan 
nhân dan tránh trü khi có bão; dng thai chun bj 4t tu, phucmg tin theo phucmg an 

dä duyt. 

- Phông Y t, Trung tam Y t huyn, Trung tam Djch vi nông nghip huyn: 
Co k hoach chun bj co s thuc dir phông phiic vii khi thiên tai xây ra; hithng 
dn thcc hin các bin pháp v sinh, tiêu dec,  khir trUng noi xãy ra thiên tai va 

ngän ngira djch bnh büng phát. Thirc hin các bin pháp v sinh, phOng djch, 
tuyên truyn ph bin bin pháp chäm soc bao v sirc khOe cho nguai, an toàn cho 
san xuât. 

- Phông Giáo dc - Dào tao:  Dam bâo an toàn tuyt di cho hçc sinh, giáo 

viên, nhân viên; yêu cu các truang th chuc cho h9c sinh nghi hçc truâc 12 gia o 
vâi th&i dim dir báo bão d b, dng thai trin kbai các bin pháp dam bao an 

toàn cong trInh. 

- PhOng Tài nguyen - MOi tnthng: Trien khai phuang an dam bao an toàn v 

sinh, mOi truang sau bão. 

- Các ngành khác theo chac nàng, thim vi cüa mInh trin khai các bin 
pháp dam bao an toàn cong trInh va cong vic theo phung an dã duyt. 

2.3. TrInh ti.' các btróc so' tan dan 
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D chü dng s tan nhân dan có hiu qua, thit thirc dam báo an toàn tInh 

mng và tài san cüa nhân dan, giã thit 3 tInh hung: 

a) Tinh huo'ng 1: Tri.r&ng hqp siêu bão boat  dng trén bin dông, huâng di 
chuyn vào các tinh phIa Dông Bc Bi. 

- Brnic 1: Thông báo trén ba, dài cüa huyn, xâ, thj trn bit din bin cüa 

siêu bäo, müc d nguy him cüa siêu bâo de dça dn tInh mng, tâi san cüa nhân 

dan d các gia dInh duçic bit và có bin pháp 1rng phó (chng chng nhà e1ra, 

ehung trai,  ch.t tia cành cay, bin pháp bào v san xut,...). 

-Buâc2: 

+ Thông báo phucing an di dan cüa dja phi.xcing dã phé duyt trên h thng 

ba d nhân dan bi& và chü dng thiic hin khi có 1nh sc tan. 

+ UBND, Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN xa, thj trn vn 

dng các h gia dInh có ngi.thi già, tré em, ph%i nü mang thai,... dang sinE sng yen 

dé, ngoài bãi song, vüng bi chü dng dua vào nba nguYi than i sâu trong dé chInh 

- Buâc 3: Nlhân dan di chuyn vào nhà ngu?i than trong dé chInh phãi có 

thông báo chi ti& v ngui di chuyn và dja chi noi di chuyn di, dn cho Tru&ng 

thOn (xóm, TDP) và UBND xã, thj trn nth di chuyn di, dn. 

b) Tinh hung 2: Trung hçip siêu bäo di chuyn gn bi bin các tinh phIa 

DOng Bc B, có khà nàng ngp tràn dê hoc vi dê ciic b ti tuyn dê khOng có 

cay chk song..., cn t.p trung xir 1 di chuyn nhân dan theo các bithc sau: 

- Bithc 1: Tip the thông báo trên ba, dài cüa huyn, xä, thj trn bit din 

bin cüa siêu bäo, müc d nguy him cüa siêu bâo có th gay vc dê, ngp liit do 

mua bàn, gay d nhà de d9a tInh mng cüa nhân dan 

- Bithc 2: Can cü din bin siêu bão, các cong din, van bàn chi dao  cüa cp 

trên d t chàc sci tan nhân dan khi CO lênh. 

Truâc ht di chuyn toàn b tré em, ngisiM già, nguài m yêu,... vào các khu 

nhà kiên c phia sau trong dé chInh; sau do di chuyn toàn b nhân dan a yang bi, 

nhà yen dê, bâi song và nhà mt ttng a min 4 huyn vào sâu dt 1in. 

Di vói các xâ sâu trong dt 1in di chuyn nhà cp 4, nhà yu, nhà duâi 

chan ct phát song sang nhà ngi.thi than kiên c hoc nth s tan tp trung do dja 

phrnmg quy djnh. B trI s tan nba yu sang nhà kiên c ngay trong thôn, xOm. 

Di xung kfch phOng, ch6ng thiên tai xã, thj ti4n, can b k5 thut, các birc 

luçing chirc näng tang cuàng cOng tác kim tra, x1c 1 n h9a, gia c doan dê xung 

yu, dng thai giüp di nhãn dan chng chéng nhà cira, thu gom d dac,... 
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- Bithc 3: Kim tra s krçmg nguêd dan dâ di chuyn dn nhà ngithi than, noi 

so tan tp trung, n djnh d?yi sng, sinh hott cho nhân dan và git gin trt tir an ninh 

noi tm trü. 

Tip tiic thông báo trén ba, dài phát thanh v tInh hInh siêu bâo, dir kin 

thii gian d b, chun bj m9i phucing tin sang sang img ciru khi có 1nh. 

Các buOc di chuyn cn kh.n truong nhu phuong an da duyt và hoàn tt 

truâc khi bâo d b. 

b) Tinh huc4ng 3. 

Trong tInh hung dir báo cüa Trung tam KhI ttxqng thüy van Trung irong và 

các cong din tinh thông báo tinh hinh din bin cüa siêu bão, dir kin vi trI siêu 

bão d b trrc tip vào tinh Nam Djnh và di sâu vào trong dt 1in vâi sue gió 

vüng gn tam bão cp 16, 17. Các tuyn dê không dam bâo an toàn, có th stt Ri, 

tràn hotc vi dé, Ban chi huy Phông, cMng thiên tai và TKCN huyn cn khn 

truong hi , trin khai mnh 1th khn cap: 

- BuOc 1: Huyn, xã, thj trn thông báo mnh 1nh khn cp so tan trit d 

nhân dan trên ba, dài phát thanh và boa cm tay. 

+ Ra 1th báo dng bng chiêng, trng,... (tin hiu dánh lien hi). 

+ Trin khai các lirc krqng gm Quân sir, Cong an, Di xung kIch phông 

chng thiên tai xà, thj trn.....khn truo'ng thirc hin thim v11 dixçic giao ti ncii 

duge phân cOng. 

- Buóc 2: Sau khi cac müi duçic phân cong cüng tin hành trit d dua nhân 

dan ra khOi vüng nguy him, don dic mci ngui dan di chuyn dn noi so tan dtc 

bit kim tra h dan sinh sng yen dê, vüng bi, bâi sOng, các h dan nhà mt tng 

thue min 4 huyn da hoàn thành vic di chuyn ti'r tru&ng hçip 2. 

+ Trin khai Di xung kIch phông chng thiên tai xã, thj trn giüp nhân dan 

di chuyn. 

+ Lrc luqng an ninh kim tra vic niêm phong nhà cüa cüa h dan, kim tra 

s luqng di chuyn nhân dan, nu h nào con chm, chin chi'r chua so tan thI t 

chüc cu?ing ch dua ra khOi vüng nguy him. 

- Buc 3: So tan toàn b thành vién Ban chi huy PhOng, chng thiên tai và 

TKCN, các 1c luçing tham gia phOng, chng thiên tai v noi an toàn. 

V. Phirong an khc phiic hu qua 

1. Cong tác tim kim cu'u nn sau bão 

- Chü tjch UBND huyn là tng chi huy trirc tip và huy dng mi ngun lirc 

theo thm quyn d khc phiic h.0 qua. 

- Tip tiic so tan nguii dan ra khOi khu virc nguy him. 
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- Các 1irc luçing trên toàn huyn tip tVc  cong tác üng ciru, tim kim cüu n.n, 
cp ciru kjp thii ngithi bj nan,  h trq luong thirc, thirc phm, thuc chüa bnh, thu 
yu phm thit yu,... d n djnh di sang cüa nhân dan. 

- Huy dng Di xung kIch phông chng thien tai xã phi hqp véd các 1irc 
luçing chüc nàng chng thiên tai kim tra h tMng dê bM, nhà cira trong vüng bi, 
các vi trI so tan nhân dan. 

- Khôi phiic các Co sO' ha tng thi& yu: Din, nuôc, thông tin, giao thông,... 

- V sinh môi tru&ng và phOng, chng djch bnh. 

- Nlhanh chóng thng kê, dáth giá thit hai,  xác dith thu cu ci'ru trq, h trçl 
ct báo cáo cp trén. 

2. Cong tác tái dnh  cir cho nhân dan 

- UBND xâ phân cOng can b, cOng chüc, lirc luqng cüa xã hithng dan, giüp 
nhân dan trO' v nói a cü an toàn. 

- Huy dng lirc hxçing xung kIch, tInh nguyen giüp than dan chinh trang thà 
cüa, khuân viên, di chuyn ngi.thi và tái san dng thO'i bâo dam an ninh trt tir, an 
toàn xa hi, bâo v tài san cho nhân dan và chIth quyn dja phrnmg. 

- T chirc trçY giüp khn cp v luong thçrc, thirc phm thit yu, nuâc sach 
nhm dam bão diu kin sith hoat, d?yi sng cho than dan. 

- Dam bâo giao thông thông su&, süa chüa du?mg sá, thà O', các cong trith 

bi hii hông,.. 

- Huy dng các t cong tác luu dng khc phiic hu qua: 

+ Chàm sóc, diu trj nguO'i bj thuo'ng. 

+ Thàm hOi, dng viên các gia dIth có ngi.thi bj nan. 

+ V sith môi truO'ng, phOng chng djch bnh. 

+ Cánh báo nguO'i dan thtng nguy him có th xãy ra sau bâo d nguO'i dan 
cânh giác, d phông. 

- TO chirc bith n giá cá thj truO'ng. 

- Vn dng, tip thin và phân phéi kjp thO'i mci ngun h tr? tir các t chüc, 
cá than trong và ngoài nuO'c nhixng vn dam bão trt t%r an nith ye mi mat. 

- Huâng dn các bin pháp khOi phiic san xut trong tt câ các linh vçrc, dc 
bit chü dn nOng nghip, giao thông 4n tâi, cong nghip. 

- Tng hqp, báo cáo v tIth hInh thit hai  và két qua triên khai cOng tác khäc 

phiic hu qua. 

V. To chfrc thirc hin 
.7 .A . S - . I'; 1. UBND, Ban chi huy Phong, chong thien tai va TKCN cac xa, th! tran 



KT. TR!JONG BAN 
PHO 41NG BAN THIJYNG TRIXC 

17 

- Thuing xuyên dua tin bài v cong tác phông, chng thiên tai cüa các cap, 

các ban tin, dii báo thyi tit trên h thng ba truyn thanh d nhân dan bit và chü 
dng thirc hin. 

- Tang cumg lirc luqng thix?mg xuyên kim tra h thng dê diu, cOng trInh 
thüy igi trong müa mua bäo d phát hin, xü 1 kjp thi tn hça. 

- Chü dng 1p danh sách h dan cn so tan, dc bit hxu dn các h dan 
dang sinh sng trong vüng bi, yen dê, bãi song và danh sách di tuçYng d bj tOn 
thucing (nguii già, tré em, phii nü mang thai, nguñ khuy& tat, m yu,...) trong do 
phãi th hin rO dugc nhtmg h dan dang k so tan tai  các vj trI so tan tp trung cüa 
dja phixong quy djnh và nhftng h dan tr so tan ctn nhà ngithi than trong dé chInh. 

- Chü dng chun bj sn sang phucing an "4 tii ch", sn sang các khu so 
tan tp trung sâu ben trong de chInh. 

2. Thành viên Ban chi huy Phông, chông thiên tai Va TKCN huyn, các 
co' quan ban ngành doàn the cüa huyn 

Theo chüc näng, nhim vi phM hçip v&i UBND các xã, thj trn trin khai 

thirc hiên các nhiêm vu./.__ 

Ncinhmn: 
- BCH PCTT&TKCN tinh; 
- BCH PCTT&TKCN huyn; 
- Thu tru&ng các ban nganh, doàn thô; 
- BCH PCTT&TKCN xä, thj trân; 
- Các doanh nghip, tnr&ng hçc; 
- Cong TTDT huyn; 
- Lisu: BCH. 

PHO CHU TICH TT. UBND HUYN 
Phim Tr9ng Duy 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

