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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 4 (cơn bão Roru) 
 

 
Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp cơn bão số 4 (cơn bão Roru); UBND 

xã xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình 
huống xảy ra trên địa bàn xã cụ thể như sau: 

 

I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU 
NẠN 

1. Công tác thông tin và tuyên truyền 
Các thành viên BCH/PCTT-TKCN xã thường xuyên theo dõi nắm bắt tình 

hình diễn biến bão, mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, các văn bản 
chỉ đạo của cấp trên kịp thời thông báo cho nhân dân trong xã biết để triển khai 

các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, phù hợp, không để bị động, lúng túng, 
lơ là; nhằm nâng cao năng lực ứng phó, ý thức của người dân, nhằm giảm thiệt 
hại về người và tài sản trực tiếp xảy ra trên địa bàn xã. 

 

2. Vị trí và Chỉ huy của BCH/PCTT-TKCN xã 
Vị trí tập trung: Tại Trụ sở UBND xã khi có lệnh triệu tập 18 đ/c trong 

Thường trực BCH/PCTT-TKCN xã, tập trung đến địa điểm quy định do đ/c 

Trưởng ban chỉ huy chung phân công trực ban 24/24 giờ khi có lụt bão xảy ra, 
kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến xảy ra phục vụ cho công tác chỉ huy, chỉ 

đạo sát đúng thực tế ở địa phương. 
Các đồng chí trong BCH còn lại đã được phân công ở các địa bàn thì bám 

sát vị trí để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. 
 

3. Về lực lượng 
Khi có lệnh của Trưởng ban thì điều động đội xung kích gồm 25 đ/c đến vị 

trí tập trung để làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, nhằm giảm bớt thiệt hại do thiên 
tai xảy ra. 

Ngoài ra còn huy động lực lượng Tổ phòng, chống bão số 4 ở 06 thôn gia 
cứu hộ cứu nạn trực tiếp ở từng khư dân cư. 

 

4. Về phương tiện 

Phương tiện của BCH/PCLB của xã hiện có: 02 xuồng nan, 04 phao bè, 78 
cái phao tròn cứu sinh, 35 áo phao cứu hộ, 01 máy phát điện, 01 máy cưa cầm 

tay, 10 loa tay, dây thừng, đèn pin, đèn dầu. Trước khi bão vào đất liền thì xuất 
kho để phục vụ cho công tác phòng chống. 

Ngoài ra thực hiện vận động các hộ dân ở thôn Phú Lễ, Phước Lộc 1, 
Phước Lộc 2, Lộc Đông và Phước Bình Bắc có xuồng nan cũng tham gia công 

tác phòng chống thiên tai, lụt bão ở địa phương và giúp đỡ nhau ở từng khu dân 
cư. 



 
5. Về hậu cần 

Bộ phận Thường trực BCH/PCTT-TKCN và lực lượng xung kích được 
UBND xã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, chất đốt, phục vụ ăn uống tại chỗ như: 
gạo, nước, mì gói... 

Đối với nhân dân trong xã tuyên truyền cho mọi người phải chuẩn bị trước 
lương thực, thực phẩm, nước uống dự trữ thời gian 5-7 ngày để khi có mưa bão 

và lũ lụt, có để sử dụng, khi cần thiết thì mới có hỗ trợ. 
II. PHƯƠNG ÁN DI DỜI  

Để đảm bảo an toàn cho người và giảm thiệt hại tài sản của các hộ dân trên 
địa bàn, các đồng chí được phân công nhiệm vụ trực tiếp thực hiện các công việc 

sau: 
1. Di dời các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm ngoài Sông Ba  

Lực lượng Công an, Quân sự do đc Nguyễn Văn Trường, PCT trực tiếp 
điều hành, phối hợp thôn trực tiếp ra địa bàn kiểm tra các hộ dân còn nuôi nhốt 

gia súc, gia cầm ngoài Sông Ba (có danh sách các hộ kèm theo) tuyên truyền, 
vận động cho di dời vào bờ đảm bảo an toàn, cho ký giấy cam kết, nếu cần thiết 

thực hiện việc cưỡng chế. 
- Thời gian hoàn thành trước 17h00’ ngày 26/9/2022. 
 

2. Di dời, sơ tán dân những vùng xung yếu 
- Thôn Phú Lễ: Dự kiến di dời: 10 hộ, 26 khẩu.  

- Thôn Phước Lộc 1: Dự kiến di dời: 16 hộ, 43 khẩu.  
- Thôn Phước Lộc 2: Dự kiến di dời 18 hộ, 74 khẩu.  

- Thôn Lộc Đông: Dự kiến di dời 19 hộ, 39 khẩu.  
- Thôn Phước Bình Bắc: Dự kiến di dời 05 hộ, 14 khẩu.  

- Thôn Phước Bình Nam: Dự kiến di dời 21 hộ, 57 khẩu.  
(Địa điểm di dời có danh sách kèm theo). 

 

* Phương tiện di dời 

Tranh thủ lúc chưa có nước xả lũ tràn về, hướng dẫn và đôn đốc các lực 
lượng Công an, dân quân hỗ trợ các đối tượng theo danh sách đã có  (những hộ 

già cả, neo đơn, đau bệnh).. để chuyển đến các hộ dân có nhà kiên cố. Trường 
hợp khi đã có nước lũ thì dùng xuồng nan, đồng thời xin hỗ trợ ca nô của thị xã 

để vận chuyển di dời, từ điểm trũng thấp lên điểm cao, ưu tiên những nơi sạt lở 
nguy hiểm di dời trước và thứ tự chuyển cho đến khi hoàn chỉnh theo kế hoạch. 

 

* Lực lượng tham gia di dời 

Các đồng chí trong BCH/PCTT-TKCN, Mặt trận, các đoàn thể, lực lượng 
cứu hộ cứu nạn giảm nhẹ thiên tai của xã và lực lượng dân quân, thanh niên và 

dân phòng ở từng khu dân cư đồng tham gia vận chuyển đưa nhân dân đi di dời 
đến địa điểm an toàn. 

III. CÔNG TÁC CHẰNG, CHỐNG NHÀ CỬA; TRỰC CƠ QUAN 
- Các Trường, Trạm Y tế, HTX, các ban, ngành UBND xã chủ động tham 

gia chằng chống trụ sở cơ quan, nhà cữa cá nhân, kê nề bàn ghế, máy móc, thiết 

bị, hồ sơ, tài liệu,...tránh bị hư hỏng. 



 - Tổ chức trực ban kể từ ngày 26/9/2022, nghiêm túc, giữ thông tin liên 
lạc thường xuyên; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão 

để chủ động xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Thường xuyên báo cáo tình 
hình về BCH PCTT và TKCN xã để báo cáo cấp trên theo quy định./. 

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 4 (cơn 
bão Roru) xã Hoà Thành./. 

 

Nơi nhận:               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- BCH/PCTT-TKCN TX (thay b/cáo);                                  CHỦ TỊCH 
- Đảng uỷ (thay b/cáo); 
- T2HĐND để biết; 
- Trưởng, phó BCH/PCTT-TKCN; 
- Lưu: VT, UBND. 
 

  Nguyễn Trãi 
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