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PHẦN I 

Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 

 

I. Tình hình thiên tai năm 2019 

Xã Tùng Lộc có diện tích đất tự nhiên 8,51 Km2 với 1727 hộ dân, gồm 10 

đơn vị thôn; trong đó 2 đơn vị  thường có nguy cơ bị ngập lụt trong mùa mưa 

bão.Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai ngày càng 

phức tạp, khó lường. Năm 2019, Áp thấp nhiệt đới và đợt mưa lũ từ ngày 01-

06/9/2019 đã làm một số diện tích lúa Hè Thu bị ngập úng do mưa lớn gây ảnh 

hưởng đến năng suất, sản lượng.  

II. Công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả 

1. Công tác phòng ngừa, ứng phó 

Nhận định tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa bão xảy ra thường 
xuyên và gây hậu quả khó lường nên trong năm 2019, UBND xã đã triển khai 
phương án PCTT&TKCN sớm hơn so với những năm trước đây. Để chủ động 
trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019, ban chỉ huy 
PCLB&TKCN xã đã chủ động tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các đơn vị 
thôn, 3 nhà trường , trạm y tế, các HTX, các ban ngành tăng cường công tác 
phòng chống lụt bão để giảm thiệt hại thiên tai gây ra.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc, Ban chỉ 
huy PCLB huyện Can Lộc. Ngày 26 tháng  4  năm 2019 Uỷ ban nhân dân xã 
Tùng  Lộc  đã Ban hành Quyết định số 20/QĐ–UBND về việc kiện toàn Ban chỉ 
huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2019. Báo cáo phương án 
phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai năm 2019; bố trí nhân lực, phương tiện, 
lương thực, ngân sách phòng chống lụt bão năm 2019. 

- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2018 và triển 

khai phương án PCTT&TKCN năm 2019;  

- Xây dựng các Phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; 

Phương án sơ tán dân; phương án hộ đê; phương án đảm bảo an toàn GT, ANTT 

trên địa bàn và các phương án có liên quan khác nhằm đảm bảo công tác phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; 



Ngày 10/5/2019, Uỷ ban nhân dân xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các 
ban, ngành liên quan , các thôn xóm, các trường học, trạm y tế, các HTX thực 
hiện  tốt nhiệm vụ, phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. 

Chỉ đạo đài truyền thanh xã và các phương tiện truyền thanh ở các thôn 
xóm tuyên truyền pháp luật về PCBL để nâng cao ý thức về phòng, ngừa thiên 
tai.   

Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình phúc lợi. Đặc 
biệt là công trình trường học, trạm y tế, hệ thống giao thông, kênh mương, hệ 
thống máy bơm trước mùa mưa bão để xây dựng phương án phòng, chống. 
Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chất lượng 
công trình xây dựng trên địa bàn  

Uỷ ban nhân dân xã, các ban ngành, đoàn thể cấp xã, các thôn xóm, các 
trường học, trạm y tế tổ chức, triển khai ứng phó với diễn biến phức tạp của 
mưa, bão và triển khai phương án khắc phục hậu quả. Đài truyền thanh xã thông 
tin liên tục về về tình hình thời tiết để có sự chủ động trong mọi diễn biến.  

2. Công tác khắc phục hậu quả 

Trong năm 2019, được sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính 
quyền, sự tuyên truyền vận động của các ban ngành đoàn thể và sự nổ lực của 
nhân dân nên đã khắc phục nhanh và tiến hành khôi phục sản xuất sau các đợt 
mưa lớn xẩy ra trên địa bàn xã . 

- Các đồng chí chỉ đạo công tác PCTT&TKCN các đơn vị thôn theo địa 

bàn được phân công đã trực tiếp xuống các thôn, các công trình trọng điểm để 

tiến hành kiểm tra và chỉ đạo phương án ứng phó với tình hình thời tiết và diễn 

biến của mưa, lũ và công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ, vệ sinh môi trường, ổn 

định đời sống nhân dân. 

 Tổ chức phong trào ra quân làm giao thông, thuỷ lợi nội đồng, tu sữa các 
tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng để kịp thời phục vụ sản 
xuất  vụ xuân 2019. Các thôn xóm hợp tác xã nông nghiệp phải phối hợp để bảo 
đảm quá trình lũ lụt tới khong để bất ngờ và thiếu trách nhiệm trong quá trình 
bão lũ đến nhất chú trọng các vùng trủng trên địa bàn hàng năm ngập úng, và 
những cánh đồng thường xuyên ngập úng. 

 III. Đánh giá kết quả đạt được và tồn tại hạn chế 

 1. Đánh giá, nhận xét chung và kết quả đạt được 

 - Công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Đảng ủy, HĐND-

UBND và Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã đã tập trung; nắm chắc diễn biến của 

thời tiết, luôn bám sát tình hình cơ sở, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho 

công tác đối phó, ứng cứu, khắc phục hậu quả kịp thời;  

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong 

đó các lực lượng quân sự, công an và lực lượng thanh niên tình nguyện đóng vai 

trò nòng cốt trong công tác ứng cứu, cứu trợ. Các ban, ngành, đoàn thể chủ động 

triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, cứu trợ và giúp các hộ dân khắc 

phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. 



- Công tác dự báo, cảnh báo, nhận định tình hình thời tiết và tổ chức 

thường trực theo dõi, nắm chắc diễn biến bão, lũ, lượng mưa, mực nước các hồ 

đập; cảnh báo kịp thời cho nhân dân chủ động phòng, tránh và đã tham mưu cho 

cấp ủy, chính quyền quyết định các biện pháp ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt 

hại. 

 - Các thôn xóm, các trường học, trạm y tế , các HTX đã chủ động đối phó 
với các tình huống bão, lũ xảy ra nhất là việc kêu gọi bà con nhân dân tập trung 
cao cho thu hoạch lúa hè thu chạy lụt.  

 2. Một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục 

 Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong công 
tác phòng chống lụt, bão chưa được thường xuyên nên ý thức của một số bộ 
phận cán bộ và nhân dân về thiên tai và công tác  phòng tránh chưa cao, kỷ năng 
ứng phó với thiên tai còn hạn chế. 

 Chưa quán triệt đúng mức phương châm “4 tại chổ” trong các cấp uỷ, 
thôn xóm và cộng đồng dân cư, công tác kiểm tra chuẩn bị đang còn hạn chế. 
Nhân dân đang còn chủ quan, thậm chí còn có tư tưởng, trông chờ, ỷ lại sự hổ 
trợ của cấp trên.  

 

PHẦN II 

Nhiệm vụ công tác PCTT&TKCN năm 2020 

 

I. Nhận định thời tiết năm 2020 

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong năm 

2020 tiếp tục có diễn biến phức tạp, sẽ có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, 

đầu năm thiếu nước, cuối năm mưa bão nhiều; cụ thể dự báo như sau: 

- Hiện tượng ENSO: Năm 2020, do tác động của hiện tượng El Nino nên 

thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp. Hiện tượng ENSO, tên gọi tắt của hai 

hiện tượng El Nino và La Nina (hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích 

đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương) được dự báo nhiều khả năng sẽ duy 

trì trạng thái El Nino trong nửa đầu năm 2020 với xác suất cao Nhiệt độ trung 

bình phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0.5-1.50 C.  

- Bão và Áp thấp nhiệt đới: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV 

Trung ương, mùa bão trên biển Đông năm 2020 có thể xuất hiện xoáy thuận đầu 

tiên ở thời điểm tương đương trung bình nhiều năm. Thời gian xuất hiện tương 

đương TBNN, số lượng bão & áp thấp nhiệt đới từ xấp xỉ dưới đến cao hơn 

TBNN, khoảng từ 11-14 cơn và đổ bộ nước ta tương đương TBNN (từ 5-6 cơn). 

Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2020, bão ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Bắc Bộ. 

Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020 bão có khả năng hoạt động mạnh hơn, ảnh 

hưởng chủ yếu và tập trung nhiều ở Trung Bộ cũng như các tỉnh Nam Bộ với tần 

suất cao 

- Nhiệt độ, nắng nóng: Nhiệt độ trung bình trong các tháng tiếp theo của 

năm 2020  trên toàn quốc phổ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0.5-1.50 C . 



Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng xuất hiện sớm hơn 

trung bình và mức độ gay gắt hơn trong năm 2019. 

- Mưa lũ: Theo dự báo, diễn biến của tình hình mưa lũ trong năm 2020 sẽ 

diễn biến phức tạp tại các tình Bắc Trung bộ, lượng mưa lớn, tần suất xuất hiện 

cao gây nguy cơ lũ lớn sẽ xuất hiện tại khu vực từ tháng 8- tháng 10 năm 2020. 

II. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Huy động mọi nguồn lực và cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện 

có hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó bão, bão mạnh (siêu bão) và khắc 

phục hậu quả thiên tai, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài 

sản; bảo vệ sản xuất, xóa đói giảm nghèo; góp phần quan trọng bảo đảm phát 

triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nguyên tắc “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc 

phục khẩn trương và hiệu quả” và quán triệt phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy 

tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. 

- 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. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

1. Nhiệm vụ và giải pháp chung 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị của Tỉnh và của 

huyện đã xây dựng và triển khai có hiệu quả xuống cơ sở. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về thiên tai, lụt, bão;  

- Tổ chức tốt công tác quản lý, bảo vệ các công trình thủy lợi; xây dựng 

phương án bảo vệ công trình và tổ chức tốt công tác thường trực hộ hồ đập trong 

mùa mưa bão. 

- Chỉ đạo các địa đơn vị thôn trong việc bố trí cơ cấu sản xuất, mùa vụ; 

đưa các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn vào sản xuất vụ Hè Thu, bắc mạ 

và cấy đúng lịch thời vụ, quy trình kỹ thuật để đảm bảo thu hoạch xong trước 

ngày 15/9 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra. 

- Phương án PCTT&TKCN phải quán triệt và chuẩn bị đầy đủ theo 

phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường năng lực công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu 

nạn; tổ chức diễn tập kiểm tra tính thực thi của phương án PCTT&TKCN.  

- Củng cố, nâng cao năng lực và chất lượng hệ thống thông tin liên lạc 

phục vụ công tác chỉ huy, điều hành. Tổ chức tốt công tác thường trực phòng 

chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, nắm chắc diễn biến thời tiết, thiên tai kịp thời 

tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quyết định các biện pháp ứng phó. Làm tốt 

công tác cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả bão lụt. 



  2. Đối với các thôn hạ quang thấp trũng 

  Uỷ ban nhân dân xã và các thôn xóm có phương án, hướng dẫn và vận 
động bà con nhân dân thực hiện tốt phương châm “ 4 tại chỗ” như chủ động mua 
sắm, thuê thuyền, bè, dự trữ lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần 
thiết để có khả năng thích ứng khi bị thiên tai, bão, lũ, giảm thiểu thiệt hại. Tổ 
chức lực lượng kiểm tra, canh gác tại các điểm, tuyến đường thường bị ngập 
sâu; xây dựng cảnh báo an toàn cho nhân dân qua lại khi mưa lũ xẩy ra.  

         Đối với 2 Thôn thường ngập úng như: Tây Hương, Đông Quang Trung, 
và một số hộ các thôn ngoài đê, cần có phương án sơ tán người già, trẻ em, gia 
súc, gia cầm đến nơi an toàn khi lũ  lụt xẩy ra. 

3. Đảm bảo an toàn cho các công trình xung yếu 

  Đối với công trình xung yếu: gồm đê Đông Quang Trung, Tây Hương có 
dung tích lớn ngoài sông vào,  cán bộ nông nghiệp phối hợp với HTX nông 
nghiệp Vùng Tân Quang kiểm tra xem xét, lập phương án phòng, phòng chống 
đảm bảo an toàn. Uỷ ban nhân dân xã, Ban chỉ huy PCTT& TKCN xã để chuẩn 
bị các điều kiện phục vụ khắc phục sự cố và kịp thời ứng phó khi có bão, lụt xảy 
ra. 

4. Nâng cao năng lực cứu nạn 

  Để đảm bảo cho việc cứu nạn có hiệu quả cần phải thành lập đội cứu nạn, 
cứu hộ ở một số vùng trũng. Trang bị thuyền, phao cứu sinh. 

  Các Thôn vùng tân quang, vinh quang, ít nhất bố trí 1-2 chiếc thuyền để 
tập trung cho công tác chỉ đạo, ứng cứu khi bão, lũ xảy ra. Có phương án sơ tán 
trước khi bão , lũ xảy ra.  

5. Công tác ứng phó khi có bão, lũ lớn hoặc siêu bão xảy ra: 

Giao trách nhiệm cho Quân sự, công an, trường học, trạm y tế, các HTX, 

các đơn vị xóm có phương án ứng phó kịp thời khi có bão, lũ lớn hoặc siêu bảo 

xẩy ra, phù hợp với phương án phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh. Tổ chức tốt 

công tác di dời dân theo phương án đã xây dựng, hoàn thành trước khi có bảo, lũ 

lớn hoặc siêu bảo đổ bộ. Phân công lực lượng và chuẩn bị các trang thiết bị như 

cưa xăng, cưa tay để giải quyết cây đổ gây cản trở giao thông; giao cho trạm y tế 

chuẩn bị các dụng cụ y tế, thuốc men cần thiết để sơ cứu, cấp cứu người bị nạn. 

Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh tật tự ở các khu vực nguy hiểm. 

6. Tổ chức sơ tán dân tránh, trú bão, lũ an toàn 

  Khu vực Tân Thịnh thuộc thôn Đông Quang Trung, sơ tán về trạm y tế, và 
một số hộ có nhà cao tầng ở thôn cũ. 
         Thôn Tân hương cũ thuốc Tây Hương sơ tán lên trường cấp 2, một số hộ 
ngoài để bố trí trường cấp 1.  

7. Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và công tác khắc phục 

hậu quả sau thiên tai, bão lụt trên địa bàn 



  Giao cho công an xã thường xuyên thường trực 24/24 giờ để thực hiện 
phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh tật tự đã đề ra nhằm giảm thiểu 
thiệt hại do thiên tai bão, lụt gây ra. 

  Sau lụt, bão Ban quân sự, ban công an, 3 trường học, trạm y tế, các hợp 
tác xã , cấp ủy , ban cán sự 10 đơn vị thôn xóm, các ban nghành đoàn thể tiến 
hành kiểm tra, đánh giá và thực hiện những nhiệm vụ: Tiếp tục cứu hộ người, tài 
sản đối với những vùng bị thiện tai gây ra. Kịp thời cứu trợ, giúp đỡ và ổn định 
đời sống cho nhân dân vùng bị lụt, bão. Tiến hành làm vệ sinh môi trường, 
phòng chống dịch bệnh ở người , gia súc, gia cầm xẫy ra; sữa chữa các công 
trình bị hư hại; tổ chức lại sản xuất cho nhân dân theo hướng chăm sóc bổ sung 
hoặc trồng các loại cây ngắn ngày để tăng thêm thu nhập nhằm ổn định đời sống 
cho nhân dân. Tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại về người, tài sản cho văn 
phòng UBND để tổng hợp báo cáo lên UBND huyện hoặc Ban chỉ huy PCTT& 
TKCN huyện. 

IV. Giải pháp và tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã 

  Các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã căn cứ nhiệm vụ cụ thể 
được phân công tại Quyết định số 52/QĐ – UBND ngày 05/8/2020 của UBND 
xã về việc thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN năm 2020; phương án phòng 
ngừa, ứng phó với thiên tai, lụt, bão của xã năm 2020. 

a. Tổ chức công tác tuyên truyền 

       Ban chỉ huy PCTT & TKCN xã, Ban văn hóa, đài truyền thanh và các đơn 
vị thôn cập nhật và tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức: Tuyên truyền qua 
hệ thống truyền thanh của xã, thôn, về  các thông tin của cấp trên, các văn bản 
chỉ đạo, thiệt hại tới tận hộ dân, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn 
xã để nhân dân nắm bắt tình hình thời tiết, đồng thời chủ động phương án ứng 
phó với thiên tai, lụt, bão, siêu bão. 

   b. Phương án huy động lực lượng phương tiện 

      - Huy động lực lượng: Giao cho Ban công an , Ban chỉ huy Quân sự , 3 
nhà trường, trạm y tế, các HTX, các đơn vị thôn xóm thực hiện việc điều động 
lực lượng, phương tiện phục vụ công tác PCTT& TKCN khi có lệnh đảm bảo 
theo phương án đã được phê duyệt đảm bảo đáp ứng công tác di dời, sơ tán dân 
vùng nguy hiểm và đảm bảo an toàn, an ninh tật tự nơi đi, nơi đến và thường 
trực tại các vị trí xung yếu trọng điểm trên địa bàn xã. 

     - Huy động phương tiện: Giao cho ban tài chính ngân sách chủ động hợp 
đồng nguyên tắc với các chủ phương tiện xe vận tải, thuyền, Ban công an, Ban 
Quân sự, 3 trường học, trạm y tế, các HTX, các đơn vị thôn, xóm thực hiện việc  
điều động phương tiện phục vụ công tác PCTT& TKCN trên địa bàn xã khi có 
lệnh điều động theo phương án đã phê duyệt. 

2. Phân công trách nhiệm và tổ chức chỉ đạo, thực hiện 

*  Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN 

  1. Ông Bùi Chiến Thắng, CT UBND xã, Trưởng ban phụ trách chung 



  2. Ông Đặng Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban trực 

  3. Ông Trần Đình Đường, Địa chính NN, Phó trưởng ban trực 

  4. Ông Nguyễn Doãn Bính, Văn phòng xã, Uỷ viên trực kiêm văn phòng 
thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN. 

* Phân công nhiệm vụ cho các Tiểu ban 

- Tiểu ban hồ đập, đê điều, giao thông trọng yếu 

  1. Ông Đặng Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng tiểu ban 

  2. Ông Bùi Văn Sơn, Địa Chính TNMT, Phó trưởng tiểu ban. 

  3. Ông Nguyễn Chỉ Công,  GĐ HTX NN  Tân Quang, Phó trưởng tiểu 
ban. 

  4. Ông Nguyễn Duy Khang,  Giám đốc HTX NN Vinh Quang, Ban viên. 

  5. Ông Lê Viết Mão, Giao thông - xây dựng, Ban Viên. 

  6. Ông Nguyễn Viết Bình, Bí thư Đoàn xã, Ban Viên 

  7. Ông Lương Hữu Kiên, Ban CHQS xã, Ban Viên 

  7. Ông Đặng Văn Lâm, Công chức TP-HT, Ban Viên 

  8. Bà Bùi Thị Hương Trà, CC-VH-XH,  Ban Viên 

  10. Ông Nguyễn Viết Quân, Phó. Trưởng công an xã, Ban Viên 

- Tiểu ban cứu hộ, cứu nạn, di dời dân 

  1. Ông Bùi Chiến Thắng, CT UBND xã, Trưởng tiểu ban 

  2. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Ban CHQS xã, Phó Trưởng tiểu ban 

  3. Ông Phạm Thế Dũng, Trưởng công an xã,  Phó Trưởng tiểu ban 

  4. Bà Võ Thị Hồng, CT-Hội LHPN xã, Ban Viên 

  5. Ông Nguyễn Phúc Trịnh, CT Hội ND, Ban Viên 

  6. Ông Nguyễn Đức Tiệm, CT-Hội CCB xã,  Ban Viên 

  7. Ông Đặng Văn Đường, Trưởng trạm y tế xã, Ban viên 

  8. Bà  Nguyễn Thị Ngọc, TVND, Cán bộ thú y, Ban Viên 

- Tiểu ban hậu cần 

  1. Ông Nguyễn Chỉ Đình, Phó chủ tịch HĐND xã, Trưởng tiểu ban 

  2. Bà  Lê Thị Tuyết, Kế toán phó trưởng,  Phó tiểu ban 

  3. Bà Hà Thị Thành, Thủ Quỷ,  Ban Viên 

  4. Bà  Đặng Thị Thắm, VP xã, Ban viên 

  5. Bà Nguyễn Thị Xuân, CC-VH-XH, Ban viên. 

- Tiểu ban tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ 

1. Ông Bùi Chiến Thắng, CT UBND,  Trưởng tiểu ban 

3. Ông Hồ Sỹ Chúc, Công an xã, Phó tiểu ban 



4. Bà Lê Thị Tuyết, CB KT tài chính, Ban viên 

5. Bà Đặng Thị Thắm, CC Văn phòng, Ban viên 

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc, TV ND, Ban viên 

7. Bà Lương Thị Lài, TV HPN xã, Ban viên 

8. Ông Nguyễn Xuân Thông,  PCT Hội CCB, CT Hội NCT, Ban viên.                               

  Các ban ngành đoàn thể cấp xã, các trường học, trạm y tế, các HTX các 
đơn vị thôn, trên cơ sở các nội dung trong phương án đã xây dựng, căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của đơn vị mình xây dựng kế hoạch, thực 
hiện khắc phục thiên tai năm 2020 một cách nhanh chóng, có hiệu quả, ổn định 
cuộc sống, sản xuất kinh doanh của nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, 
chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong những năm tiếp theo. 

  Các thành viên ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão xã, các tiếu ban đã được 
phân công, các đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng thường xuyên theo dõi dự 
báo tình hình trong mùa mưa bão. Khi có tình huống báo lụt, bão có khả năng đổ 
bộ vào phải có mặt tại địa bàn để chỉ đạo, thường xuyên liên lạc thông báo kịp 
thời xử lý tốt nhất khi có tình huống xảy ra. 

 IV. Kiến nghị và đề xuất 

Để triển khai tốt công tác PCTT&TKCN và phòng ngừa, ứng phó với các 

tình huống siêu bão trên địa bàn, kính đề nghi Ủy ban nhân dân huyện, phòng 

Tài Chính, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện hỗ trợ kinh phí để ưu tiên triển 

khai thực hiện:  

- Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng về phòng chống thiên tai theo đề 

án 1002 về “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 

cộng đồng” giai đoạn 2016-2020; trang bị các thiết bị thông tin truyền thông từ 

cấp xã xuống cấp thôn, và các thiết bị cứu hộ, cứu nạn như áo phao, phao cứu 

sinh.  

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN  xã yêu cầu các đơn vị thôn, các cơ quan, đơn 

vị đóng trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Phương án đã đề 

ra./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND huyện; 

- BCHPCTT&TKCN huyện; 

- Ban thường vụ Đảng uỷ; 

- TT HĐND, UBND xã; 

- Lưu: VP. 

TM. BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

  CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN 

Bùi Chiến Thắng 
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