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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƢỜNG HOÀI THANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHƢƠNG ÁN 

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND phường) 

  

I. MỤC TIÊU 

“Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có 

hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính”. Triển khai công tác PCTT-TKCN 

đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

II. PHƢƠNG ÁN CỤ THỂ 

1. Chuẩn bị các điều kiện theo phƣơng châm 4 tại chỗ + 5K + Vắc xin 

1.1. Chỉ huy tại chỗ 

a) Trƣớc thiên tai 

- Chủ động theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai, dịch bệnh và vùng có 

mức độ nguy cơ dịch bệnh
1
. Chủ tịch UBND phường xem xét thành lập Tổ công 

tác gồm đại diện cơ quan PCTT, cơ quan y tế để hỗ trợ thực hiện các hoạt động 

phòng chống thiên tai, dịch bệnh. 

- Xem xét đề nghị tiêm phòng và xét nghiệm các thành viên Tổ công tác, 

lực lượng PCTT, phòng, chống dịch bệnh. 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án, kịch bản PCTT đảm 

bảo phòng, chống dịch. 

- Tổ chức tập huấn, huấn luyện các kiến thức, kỹ năng về PCTT, phòng 

chống dịch cho các lực lượng PCTT, phòng, chống dịch bệnh. 

- Tổ chức diễn tập PCTT gắn với phòng, chống dịch bệnh, chú trọng hoạt 

động: sơ tán người dân; an toàn, an ninh, trật tự tại điểm tránh trú; kịch bản xử lý 

tình huống xuất hiện người nghi hoặc có triệu chứng nghi nhiễm dịch bệnh, có 

F0 tại điểm tránh trú an toàn. 

- Chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn theo nhiều hình thức như: phát thanh, 

loa cầm tay, loa di động, tin nhắn SMS, mạng xã hội: zalo, facebook. 

- Phối hơp, chỉ đạo kiểm tra, giám sát cam kết của tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân cung cấp dịch vụ, nhu yếu phẩm thiết yếu trong vùng ảnh hưởng thiên 

tai, dịch bệnh. 

b) Trong thiên tai 

Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS phường bám sát phương án, kịch 

bản đã được cấp trên phê duyệt để điều hành, chỉ đạo, ra quyết định tại chỗ theo 

tình hình thiên tai, dịch bệnh. 

                     
1
 Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 

về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống 

dịch COVID-19. 
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Sở chỉ huy do Chủ tịch UBND phường – Chỉ huy trưởng, trực tại UBND 

phường chủ động theo dõi sát tình hình thiên tai, dịch bệnh và cung cấp thường 

xuyên, kịp thời đến cộng đồng, người dân và doanh nghiệp. Xử lý kịp thời các 

tình huống xấu xảy ra vượt quá khả năng của phường, các thành viên trong Ban 

chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN phường báo cáo, phối hợp ngay với 

thành viên BCH phòng chống thiên tai và TKCN thị xã phòng tránh lụt, bão, dịch 

bệnh. 

Chỉ đạo 02 Tổ công tác của phường và các thành viên phân công phụ trách 

từng khu phố có trách nhiệm phối hợp với Trưởng các khu phố thực hiện nghiêm 

túc yêu cầu phòng chống dịch bệnh cho bản thân khi làm nhiệm vụ công tác sơ 

tán di dời dân đến nơi tránh trú an toàn, xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy 

ra và xin ý kiến Trưởng ban chỉ huy điều động lực lượng hỗ trợ và báo cáo 

Trưởng Ban Chỉ huy thị xã trong trường hợp vượt quá khả năng của phường. 

- Chỉ đạo kiểm tra các điều kiện an toàn, vệ sinh, nhu yếu phẩm, vật tư 

phục vụ PCTT, phòng, chống dịch đặc biệt trong trường hợp sơ tán dân và tại 

điểm trú tránh an toàn (theo Phụ lục 1 – Quyết định số 16/QĐ-TWPCTT ngày 

23/8/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Ban hành tạm 

thời Sổ tay hướng dẫn Công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh 

COVID-19). 

- Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động sơ tán người dân theo phương án, kịch bản, 

đảm bảo an toàn phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Kiểm tra các điểm tránh trú 

an toàn, các khu cách ly người nhiễm bệnh dịch khi xảy ra thiên tai. 

- Chủ động điều phối hợp lý nguồn lực để hỗ trợ khi có yêu cầu khẩn cấp. 

c) Sau thiên tai 

- Chỉ đạo thu thập, cập nhật thông tin PCTT trong bối cảnh dịch bệnh. Tổ 

chức xét nghiệm nhanh lực lượng PCTT sau thiên tai. 

- Tổ chức phun khử khuẩn, thu gom và xử lý rác thải đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch bệnh. 

- Chỉ đạo kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế của người dân di chuyển rời 

điểm sơ tán. 

- Chỉ đạo rà soát, kiểm kê số lượng, đánh giá chất lượng các phương tiện, 

vật tư PCTT, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch sau thiên tai 

để xem xét bổ sung, sửa chữa sẵn sàng cho các đợt thiên tai tiếp theo. 

1.2. Lực lƣợng tại chỗ: Toàn phường: 195 người. Trong đó:   

 - Tại phường 100% cán bộ, công chức cơ quan phường: 95 người, trong 

đó: Lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức 20 người, Ban chỉ huy ở phường 27 

người, Công an 08 người (cả Ban bảo vệ dân phố), Ban chỉ huy Quân sự phường 

40 người (Chỉ huy 3, dân quân thường trực 9, dân quân cơ động 28). Các đội 

xung kích PCTT, phòng, chống dịch bệnh phường được củng cố, kiện toàn theo 

Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

Phòng, chống thiên tai và các văn bản quy định về phòng, chống dịch bệnh 

Thành phần của Đội bao gồm Dân quân tối thiểu (40), Công an phường (8), Hội 
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Chữ thập đỏ (1), Hội Cựu chiến binh (3), Đoàn thanh niên (6), Hội Phụ nữ (2), 

Công chức địa chính - xây dựng (1), Công chức văn phòng - thống kê (1), Công 

chức văn hóa - xã hội (1), Y tế (1) và cán bộ khu phố (6). Đội Xung kích PCTT 

phường là lực lượng thường trực, thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn theo sự phân công của Trưởng ban Ban chỉ huy cấp phường. 

 - Tại khu phố: 100 người ( mỗi khu phố 10 người, gồm cấp ủy đảng, 

Trưởng, Phó khu phố, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, Tổ bảo vệ dân phố, 

dân quân tại chỗ, đảng viên, giáo viên. 

 - Ngoài ra trong trường hợp khẩn cấp có thể huy động lực lượng nhân dân 

trong phường. 

a) Trƣớc thiên tai 

- Được tập huấn, huấn luyện các kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp 

vụ về an toàn phòng, chống dịch bệnh. Cập nhật thường xuyên thông tin diễn 

biến thiên tai, dịch bệnh; hiểu rõ nhiệm vụ cơ chế phối hợp, phương án ứng phó 

thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh; sử dụng đúng hướng dẫn các phương tiện, 

trang thiết bị, vật tư, đồ bảo hộ y tế cần thiết, được trang bị để đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch bệnh khi thực hiện nhiệm vụ. Được tiêm vắc xin hoặc xét 

nghiệm trước khi thực hiện nhiệm vụ. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng, người dân đảm bảo an toàn, phòng, 

chống dịch bệnh trong các hoạt động PCTT. 

- Kiểm tra điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh cho người dân đi sơ 

tán, điểm tránh trú an toàn (theo Phụ lục 1 – Quyết định số 16/QĐ-TWPCTT 

ngày 23/8/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Ban hành 

tạm thời Sổ tay hướng dẫn Công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch 

bệnh COVID-19). 

- Kiểm tra tính sẵn sàng các thiết bị liên lạc, phương tiện của các thành 

viên trong lực lượng PCTT, phòng, chống dịch bệnh. Rà soát, kiểm tra thông tin 

liên lạc và thống nhất cách thức liên lạc giữa các thành viên. Tham gia diễn tập 

PCTT trong bối cảnh dịch bệnh. 

b) Trong thiên tai 

- Thực hiện các hoạt động ứng phó thiên tai, phòng, chống dịch bệnh theo 

phương án PCTT trong bối cảnh dịch bệnh đã được phê duyệt. Theo dõi, cập 

nhật thường xuyên diễn biến thiên tai để chủ động ứng phó và kịp thời báo cáo 

nếu phát sinh tình huống khẩn cấp. 

- Thực hiện sơ tán người dân, kiểm tra điểm tránh trú an toàn đảm bảo an 

toàn phòng chống dịch bệnh.  

- Đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm tránh trú an toàn nếu phát sinh ca 

nghi nhiễm hoặc F0 tại điểm tránh trú an toàn. 

- Theo dõi sát thông tin, tình hình thiệt hại (nếu có) tại các điểm tránh trú 

an toàn, các khu cách ly người nghi nhiễm bệnh dịch khi thiên tai xảy ra. 

- Bố trí lán, trại, chỗ tránh mưa, nắng đảm bảo khoảng cách an toàn phòng 

chống dịch cho lực lượng phòng chống thiên tai trong các hoạt động thường trực 
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ứng phó thiên tai. 

- Thực hiện nghiêm túc yêu cầu phòng chống dịch bệnh cho bản thân khi 

thực hiện nhiệm vụ. Kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện 5K 

phòng, chống dịch bệnh. 

c) Sau thiên tai 

- Thu thập danh sách, thông tin (đo thân nhiệt, khai báo y tế) của người 

dân đến/rời điểm tránh trú an toàn. Hướng dẫn người dân rời điểm sơ tán an toàn 

theo 01 chiều.  

- Phun khử khuẩn toàn bộ diện tích trong điểm khu tránh trú an toàn; thu 

gom rác thải sinh hoạt và rác thải y tế. rà soát, kiểm kê các phương tiện, vật tư 

PCTT, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch sau thiên tai. 

 1.3. Phƣơng tiện, vật tƣ tại chỗ 

 a) Trƣớc thiên tai 

- Bố trí, dự phòng các loại phương tiện, vật tư PCTT, sinh phẩm, vật tư y tế, 

trang thiết bị phòng, chống dịch cần thiết. 

- Lập, kiểm tra, đánh giá và báo cáo danh sách các phương tiện, sinh phẩm, 

vật tư y tế, trang thiết bị phòng, chống dịch sẵn có hoặc cần sửa chữa bổ sung. 

b) Trong thiên tai 

- Phương tiện tại chỗ toàn phường: 03 xe máy đào, 04 xe ô tô khách 16 chỗ 

ngồi, 06 ô tô tải từ 2 tấn trở lên, 10 xe ô tô con, 05 ghe, sỏng nhỏ. Phương tiện 

chủ yếu huy động lực lượng tại địa bàn, vận động các doanh nghiệp đang thi 

công công trình tại địa bàn hỗ trợ. Công cụ phòng, chống dịch bệnh: sinh phẩm, 

vật tư y tế, trang thiết bị phòng, chống dịch cần thiết. 

- Vật tư tại chỗ toàn phường:  63 áo phao, 68 phao tròn, 02 phao bè. Chuẩn 

bị vật tư PCTT để chủ động, sẵn sàng ứng phó trong tình huống các khu điều trị, 

chăm sóc và khu cách ly người nhiễm bệnh dịch bị thiệt hại bởi thiên tai. 

- Đảm bảo phương tiện, vật tư, trang thiết bị luôn sẵn sàng để sử dụng và 

huy động kịp thời theo phương án ứng phó, đặc biệt phát sinh tình huống khẩn 

cấp. Huy động, linh hoạt sử dụng các phương tiện, vật tư PCTT, sinh phẩm, vật 

tư y tế, trang thiết bị phòng, chống dịch đã lên trong danh sách từ trước. 

- Đề nghị BCH thị xã hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, bao cát...đảm bảo 

dự phòng xử lý sự cố khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra. 

- Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN phường liên hệ với 10 cơ 

sở nhà phân phối trên địa bàn phường nắm chắc số lượng, chủng loại lương thực, 

thực phẩm để trong trường hợp cần thiết huy động kịp thời. Một số lượng lớn 

gạo, mì gói, nước uống và các hàng hóa, nhiên liệu được dự trữ trước mùa mưa 

bão và trong công tác phòng, chống dịch bệnh.  

- Trạm Y tế tổ chức dự trữ đủ các cơ số thuốc để chữa bệnh, khử khuẩn 

nước, tiêu độc khử trùng vùng thiên tai và dịch bệnh. 

- Vận động các hộ dân nơi thường bị cô lập do ngập lụt, dự trữ lương thực, 
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thực phẩm đủ dùng trong 7 ngày trong trường hợp khẩn cấp; yêu cầu các cơ sở 

xây dựng sẵn sàng thiết bị, xe máy để hỗ trợ ứng phó trong thiên tai, dịch bệnh 

khi cần thiết. 

c) Sau thiên tai: các phương tiện, vật tư phòng, chống dịch được kiểm kê, 

đánh giá chất lượng để xem xét bổ sung, sửa chữa sẵn sàng cho các đợt thiên tai 

tiếp theo. 

 1.4. Hậu cần tại chỗ 

a) Trƣớc thiên tai 

- Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN phường có kế hoạch dự trữ 

lương thực, thực phẩm, nhiên liệu phục vụ công tác phòng chống thiên tai và hỗ 

trợ cho các khu phố khi có nhu cầu. Khi có nguy cơ thiên tai xảy ra liên hệ với 10 

cơ sở nhà phân phối trên địa bàn phường nắm chắc số lượng, chủng loại lương 

thực, thực phẩm để trong trường hợp cần thiết huy động kịp thời. 

- Đối với điểm tránh trú an toàn, khu cách ly người nhiễm bệnh dịch: đảm 

bảo nước uống, lương thực, xăng dầu phải đủ trong ít nhất 7 ngày trong trường 

hợp khẩn cấp. 

- Ngành y tế chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc phục vụ nhu cầu sức khỏe cho 

nhân dân. 

- Về số lượng nhu yếu phẩm: phải đảm bảo đủ dùng trong khoảng thời 

gian tương ứng với thời gian kéo dài của những trận thiên tai đã từng xảy ra ở địa 

phương hoặc ít nhất phải đảm bảo trong khoảng thời gian thiên tai xảy ra mà 

chưa có sự cứu trợ. 

- Lưu ý chuẩn bị các vật dụng phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa 

tay, xịt khuẩn… 

b) Trong thiên tai: Theo tình hình thực tế Tổ hậu cần tham mưu phân bổ, 

hỗ trợ lương thực, thuốc men, nước uốn tại các điểm tránh trú an toàn và theo dõi 

tình hình để có thể hỗ trợ nếu có yêu cầu. 

c) Sau thiên tai: Các nhu yếu phẩm được kiểm kê, đánh giá chất lượng 

sau thiên tai để xem xét bổ sung sẵn sàng cho các thiên tai tiếp theo. 

2. Phƣơng án tổ chức sơ tán ngƣời dân và kiểm tra các điểm tránh trú 

an toàn phòng chống thiên tai, dịch bệnh 

2.1. Điểm tránh trú an toàn 

- Vị trí điểm tránh trú an toàn PCTT 

Kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ sơ tán người dân vùng ven 

biển, cửa sông, vùng ngập lũ, vùng sạt lở đến nơi trú, tránh an toàn. Địa điểm sơ 

tán gồm: 02/4 điểm trường Tiểu học số 2 và Trung học cơ sở; 02 điểm trường tư 

thục Hoa Sen và Hoàng Nhi; 02 cơ sở tôn giáo (289 người), nhà hộ dân đạt tiêu 

chuẩn phòng tránh bão theo quy định của Bộ Xây dựng (252 nhà). 

- Vị trí điểm tránh trú an toàn phòng chống dịch bệnh: điểm trường Mầm 

non, Tiểu học số 1 là điểm cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19. 

- Lưu ý tại điểm tránh trú an toàn:  
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+ Lập biển chỉ dẫn lối đi sơ tán và di chuyển 01 chiều trong điểm tránh trú 

an toàn. 

+ Lập sơ đồ, vị trí, địa chỉ, số điện thoại người dân để phục vụ quản lý, 

giám sát phòng dịch tại điểm tránh trú. Có lối đi cho người khuyết tật. 

+ Bố trí bàn làm việc tại lối đi vào điểm tránh trú để thực hiện các hoạt 

động phòng chống dịch bệnh: đo thân nhiệt, khai báo y tế, khẩu trang (nếu người 

dân chưa có), rửa tay sát khuẩn và phát tờ thông báo các quy định người dân phải 

thực hiện phòng chống dịch bệnh tại điểm tránh trú an toàn. 

+ Bố trí các bảng thông báo, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh lên tường 

tại khu vực người dân tập trung (quy định phòng chống dịch; thông điệp 5K; 

phương pháp rửa tay đúng cách; phương pháp dùng khẩu trang đúng cách;…). 

+ Đảm bảo khu vệ sinh cá nhân.  

2. Sơ tán ngƣời dân 

- Lập danh sách và thông báo (qua hệ thống loa phát thanh, loa cầm tay, loa 

di động, phát tờ thông báo đến từng hộ dân, tin nhắn SMS, mạng xã hội…) với 

người dân vị trí tránh trú an toàn, lối đi an toàn để người dân chủ động thực hiện 

khi có lệnh sơ tán. 

- Đối tượng dễ bị tổn thương, cần hỗ trợ, phải lập danh sách, phân công lực 

lượng hỗ trợ và thông báo cho người dân (cung cấp tên, số điện thoại cán bộ hỗ 

trợ cho người dân). 

- Phân luồng, người cách người 2 m và bố trí người dân đến đúng vị trí đã 

được bố trí theo sơ đồ vị trí người dân tránh trú. Trong lúc đi sơ tán người dân 

cần đảm bảo an toàn phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách…). 

- Tại các vùng có nguy cơ dịch bệnh rất cao/cao, xem xét việc xét nghiệm 

nhanh ngẫu nhiên người dân tại điểm tránh trú an toàn. 

 3. Tổ chức hậu cần nhân dân sơ tán 

- Vận động hộ dân dự trữ lương thực, nước uống để sử dụng trong thời 

gian xảy ra thiên tai, đối với các hộ dân phải di dời đến nơi an toàn tự mang thực 

phẩm, nước uống đến nơi sơ tán để sử dụng. 

- Thông báo cho cho hộ gia đình chuẩn bị lương thực, thực phẩm đủ dùng 

cho từng thành viên trong gia đình 10 ngày (tối thiểu 7 ngày), bao gồm: 

+ Nước uống đảm bảo cho người lớn 01-1,5 lít/người lớn/ngày. 

+ Nước sạch đảm bảo cho trẻ em.  

+ Lương thực: gạo, mì ăn liền, lương khô, rau, củ quả, thực phẩm khô, chất 

đạm, Vitamin C, D, E, selen, sắt, kẽm, thực phẩm chứa flavonoid và omega3. 

+ Chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho 10 ngày ăn, uống của 289 người sơ 

tán gồm: 

- Gạo: 289 người x 0,5kg/người/ ngày x 10 ngày = 1.445 kg. 

- Mỳ tôm: 289 người x 1 gói/người/ngày x 10 ngày =  2.890 gói. 
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- Nước uống: 289 người x 1lít/người/ngày x 10 ngày = 2.890 lít. 

Tổng giá trị cần dự trữ: 36,2 triệu đồng (nhân dân chuẩn bị dự trữ là chính: 

chiếm 85%, thị xã hỗ trợ 10%, phường 5%). 

Phương án: Thống nhất với các cơ sở mua bán lương thực, thực phẩm 

chuẩn bị khi có nhu cầu sẽ giao nhận hàng hóa trước và thanh quyết toán sau, có 

cơ chế thỏa thuận hỗ trợ lãi suất với cơ sở này. 

- Vật tư phòng chống dịch bệnh: Ngoài các vật tư PCTT, một vật tư thiết 

yếu bao gồm: 

+ Phòng chống dịch: Nước rửa tay sát khuẩn; nước rửa tay có độ cồn trên 

60%; khẩu trang y tế, khẩu trang vải; nước súc họng (nước muối sinh lý 9%0); 

thuốc nhỏ mũi; bảo hộ phòng, chống dịch (bộ mũ, áo, quần chống dịch cấp độ 3-

4; kính bảo hộ; tấm che mặt; găng tay y tế; bao giầy; khẩu trang) đối với cán bộ y 

tế; cán bộ giám sát điểm tránh trú; người nghi/có triệu chứng nghi nhiễm bệnh tại 

phòng cách ly tạm thời (đặc biệt đối với tránh trú an toàn trong khu vực có mật 

độ nguy cơ dịch bệnh rất cao/cao hoặc đã có dịch bệnh). 

+ Vệ sinh trong sinh hoạt: xà phòng, hoặc nước rửa tay; giấy vệ sinh; nước 

khử khuẩn càn thiết bị vệ sinh; thùng túi đựng rác. 

- Trang thiết bị y tế: Thiết bị đo thân nhiệt; các thiết bị tối thiểu (theo hướng 

dẫn của cơ quan y tế) xư lý trường hợp xuất hiện người nghi/có triệu chứng nghi 

nhiễm bệnh, có F0 tại phòng cách ly tạm thời trước khi đưa đến khu cách ly, khu 

chăm sóc, điều trị. Trang bị phục vụ phòng, chống dịch tại điểm tránh trú an 

toàn. 

 4. Phƣơng án giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng sơ tán đi 

- Mỗi hộ gia đình cử 1 người khỏe mạnh cùng với lực lượng phường, khu 

phố quản lý bảo vệ tài sản. 

- Lực lượng dân quân, công an phường phối hợp cùng công an thị xã và 

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đứng chân địa bàn quản lý an ninh trật tự. Đặc 

biệt sẵn sàng tình huống: 

- Hoạt động gây rối, mất trật tự, an ninh của người dân tại điểm tránh trú 

(tranh cãi, tranh chấp, quấy rối tình dục, đánh bạc trái pháp luật, đánh nhau hoặc 

xúi giục người khác đánh nhau). 

- Hành động gây rối, hoảng loạn, lo lắng khi phát hiện người nghi hoặc có 

triệu chứng nghi nhiễm, có F0 tại điểm tránh trú an toàn. 

5. Phƣơng án bảo vệ các công trình xây dựng cơ bản 

Tập trung đẩy mạnh tiến độ, hoàn thành kế hoạch xây dựng, nâng cấp tu 

bổ cầu đường và các công trình trong kế hoạch xây dựng năm 2021 liên quan đến 

công tác phòng, tránh lụt, bão đảm bảo bảo vệ các công trình hạn chế đến mức 

thấp nhất thiệt hại của thiên tai. 

6. Phƣơng án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho ngƣ dân và tàu 

thuyền. 

Các ngành, đoàn thể, Trưởng các khu phố tăng cường công tác tuyên 
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truyền cho ngư dân đảm bảo trước khi ra các hộ dân, chủ tàu thuyền, người lao 

động, phương tiện đánh bắt hải sản thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo 

thiên tai, dịch bệnh và các yêu cầu, quy định đang áp dụng trên địa bàn. Mỗi tàu 

thuyền trước khi ra khơi phải trang bị tối thiểu: 

- Phao cứu sinh: Mỗi tàu 2 phao tròn treo trên cabin, mỗi người phải có 1 

phao cá nhân. 

- Dụng cụ cứu thủng: 1 bơm tay, 2 xô và 1 gầu, đệm chống va di động và 

cố định, chăn sợi bịt lỗ thủng, giẻ vụn, nệm gỗ, cột chống và dụng cụ tát nước. 

- 1 đài bán dẫn, máy thu phát vô tuyến điện, 1 máy đàm thoại, hệ thống 

đèn đỏ mạng trái, đèn xanh mạng phải, đèn hiệu đánh cá nhìn thấy từ khắp bốn 

phía, đèn lái màu trắng, các âm hiệu: còi, chuông, kẻng, ống nhòm, la bàn, sào 

đo… 

- Nắm chắc hướng đánh bắt phù hợp để khai thác ở những vùng tĩnh bão, 

từ đó di chuyển ngư trường trong mưa bão, lũ; khuyến khích chuyển đổi cơ cấu 

nghề. 

- Thành lập tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển từ 3 - 5 thuyền phối hợp 

với từng loại nghề gắng sản xuất trên biển với việc giúp đỡ phòng tránh bão, lũ, 

thiên tai, dịch bệnh. 

7. Phƣơng án đảm bảo an toàn vùng sản xuất nông nghiệp, tài sản của 

nhân dân. 

a) Vùng sản xuất nông nghiệp 

Chỉ đạo nông dân gieo sạ đúng kịp thời vụ, tăng cường đầu tư thâm canh 

theo hướng tránh lũ chính vụ để giảm thiệt hại do mua, lũ gây ra, tổ chức thu 

hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ Hè Thu để tránh lũ. 

Sản xuất cây ngắn ngày và rau màu: căn cứ vào lịch thời vụ và quy luật 

mưa bão để có kế hoạch sản xuất thu hoạch theo hướng (xanh trong nhà hơn già 

ngoài đồng), hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

b) Tài sản của nhân dân 

Cần phát quan, chặt, dọn cây cối có khả năng ngã, đổ chuẩn bị các vật 

dụng để giằng chống, gia cố nhà cửa, chuồng trại như: dây điện, bao cát, búa, 

đinh, nhất là nhà ở các vùng ven biển … có kế hoạch xây dựng các công trình 

phụ kiên cố để phòng tránh bão có hiệu quả. 

 8. Phƣơng án phòng chống hạn 

 Chỉ đạo HTX và toàn thể nhân dân sử dụng nước hợp lý, không để nước 

thất thoát, lãng phí. Tổ chức đóng giếng, nạo vét mương, nạo vét ao...Chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, nước tưới. 

 Phân công thành viên phụ trách địa bàn kiểm tra theo dõi tình hình hạn hán 

để có hướng chỉ đạo cụ thể cho từng vùng, tùy vào điều kiện cụ thể tiến hành tổ 

chức thực hiện phù hợp. 

 Các vùng thiếu nước phục vụ sản xuất tiến hành hỗ trợ kinh phí, sửa chữa 

các công trình phục vụ chống hạn. 

 Báo cáo kịp thời lên cấp trên để có chính sách hỗ trợ do hạn hán gây ra. 
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 9. Phƣơng án khắc phục hậu quả sau bão, lũ 

a) Triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ lƣơng thực, thực 

phẩm, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm thiết yếu; khắc phục thiệt hại 

bƣớc đầu   

- Sau bão lũ, UBND phường tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đối với 

các gia đình có người chết, người bị thương do thiên tai; phân phát gạo cứu trợ, 

nhu yếu phẩm, hàng hóa cho nhân dân bị thiệt hại, không để người dân bị đói. 

- Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với lực lượng hỗ trợ, tìm kiếm 

người bị nạn trên đất liền, sơ cấp cứu và đưa về cơ sở y tế điều trị; lực lượng 

xung kích, dân quân địa phương giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, làm nhà ở tạm, 

ổn định đời sống nhân dân.  

- Trạm Y tế triển khai sơ cấp cứu, chữa bệnh ban đầucho nhân dân bị nạn; 

cung cấp thuốc chữa bệnh, thuốc tiêu độc, khử trùng làm sạch nguồn nước, vệ 

sinh môi trường không để dịch bệnh bùng phát.  

- Địa chính – xây dựng – Đô thị và Môi trường, cán bộ nông, lâm, nghiệp, 

cán bộ chăn nuôi – thú y tham mưu khắc phục sa bồi thủy phá, tu sửa kênh 

mương để phục vụ sản xuất; khử trùng chuồng trại không để phát sinh dịch bệnh 

trong gia súc, gia cầm. 

- Cán bộ xây dựng tham mưu khắc phục đoạn đường bị sạt lở, các cầu, cống 

bị hư hỏng, bảo đảm giao thông bước 1. Đối với đoạn đường sạt lở nguy hiểm, 

cắm biển cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh. 

Đề nghị Điện lực tổ chức khắc phục sự cố đường dây tải điện, trạm biến thế; 

vận hành an toàn hệ thống điện phục vụ đời sống và sản xuất nhân dân. 

-  Văn hóa – Xã hội tham mưu rà soát hộ gia đình có nhà sập, hư hỏng nặng 

để hỗ trợ xây cất lại; rà soát hộ thiếu đói để cấp phát lương thực cứu trợ. 

Tham mưu xuất các mặt hàng thiết yếu: mì tôm, bánh phở, dầu ăn, nước 

uống đóng chai cấp phát cho nhân dân, không để dân bị đói.  

- Tài chính – Kế toán cân đối nguồn dự phòng ngân sách, các nguồn tài 

chính hợp pháp khác đề xuất nguồn chi hỗ trợ hộ gia đình có người chết, bị 

thương, nhà ở bị sập, hư hỏng nặng; kinh phí khắc phục bảo đảm giao thông 

bước 1 sớm ổn định đời sống và phục vụ sản xuất. Chi cứu trợ khẩn cấp về lương 

thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết cho người dân bị thiệt 

hại; xử lý vệ sinh môi trường; hỗ trợ tu sửa khẩn cấp kênh mương, cống và công 

trình phòng chống thiên tai. 

  - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường, Hội Chữ thập đỏ phường, 

Đoàn phường, Hội Phụ nữ phường phối hợp với UBND các cấp tổ chức tiếp 

nhận, cấp phát hàng, tiền cứu trợ cho người dân bị thiệt hại đặc biệt ưu tiên hộ 

gia đình chính sách, hộ nghèo, người tàn tật, cao tuổi, phụ nữ, trẻ em sớm ổn 

định cuộc sống. 

b) Thống kê, đánh giá thiệt hại, lập nhu cầu hỗ trợ 
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- UBND phường tổ chức đánh giá, xác định thiệt hại ở địa phương về con 

người, nhà cửa, về giáo dục, y tế, nông lâm nghiệp, thủy lợi, giao thông, thủy 

sản, thông tin liên lạc, công nghiệp, xây dựng, vệ sinh môi trường và các công 

trình khác trên địa bàn và báo cáo về  UBND thị xã, Thường trực Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN thị xã. 

Để có cơ sở thống kê, chỉ đạo các bộ phận, Trưởng khu phố thống kê, đánh 

giá thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn và các lĩnh vực phụ trách, cụ thể 

- Công chức Văn hóa – Xã hội phối kiểm tra, thống kê thiệt hại về người, 

nhà ở của nhân dân. Nắm rõ số người chết, người mất tích, người bị thương; số 

nhà sập đổ, nhà bị hư hỏng nặng. Trên cơ sở đánh giá thiệt hại về người và nhà ở, 

đề xuất UBND phường và cấp trên cứu trợ khẩn cấp cho gia đình bị thiệt hại, chú 

ý ưu tiên gia đình chính sách và hộ nghèo. 

- Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường, cán bộ xây 

dựng, nông, lâm, ngư nghiệp, chăn nuôi thú y phối hợp các ngành liên quan, 

Trưởng khu phố kiểm tra thống kê cơ quan, trường học, nhà văn hóa khu phố bị 

hư hỏng; tổng hợp báo cáo UBND phường, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 

phường và đề xuất hỗ trợ khắc phục. 

Tổng hợp tình hình thiệt hại về nông, lâm nghiệp, thủy sản. Thống kê diện 

tích lúa, hoa màu bị hư hỏng; diện tích cây công nghiệp, rừng bị ngã đổ; diện tích 

đất canh tác bị xói lở; gia súc, gia cầm bị chết; lúa giống bị hư hỏng. Đánh giá 

thiệt hại kênh mương; tàu thuyền bị thiệt hại. Lập báo cáo tổng hợp thiệt hại sau 

thiên tai phạm vi toàn phường và đề xuất cấp trên hỗ trợ khẩn cấp.   

- Các đơn vị trên địa bàn phường theo lĩnh vực quản lý đánh giá, thống kê 

thiệt hại, báo cáo UBND phường, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN phưn[gf và đề 

xuất hỗ trợ.  

- Các chủ doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá thiệt hại của doanh nghiệp báo 

cáo chính quyền địa phương.  

- Văn phòng – Thống kê thực hiện thống kê thiệt hại về các lĩnh vực, tổng 

hợp báo cáo UBND phường, Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS phường và 

cấp trên. 

Chậm nhất 5 ngày sau khi kết thúc đợt thiên tai, các đơn vị và UBND cấp 

phường phải báo cáo thiệt hại và đề xuất hỗ trợ. 

c) Lập kế hoạch tái thiết sau thiên tai  

UBND phường chỉ đạo các bộ phận trên cơ sở tổng hợp đánh giá thiệt hại  

và trên cơ sở kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai được phân bổ xây dựng kế 

hoạch lựa chọn được danh mục khắc phục khẩn cấp sau thiên tai. 

 III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

 1. Đối với BCH Phòng chống thiên tai và TKCN phƣờng 

1.1. Về công tác phòng, tránh thiên tai 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng tránh, đối 
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phó và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, triển khai phương án phòng tránh, 

ứng phó thiên tai năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. 

- Kiện toàn BCH Phòng chống thiên tai - TKCN và PTDS phường do Chủ 

tịch UBND phường là Trưởng ban theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 của Chính phủ và Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của 

Chính phủ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Trưởng, Phó ban chỉ huy và từng 

thành viên nhằm thực hiện Phương án phòng tránh, đối phó và khắc phục thiên 

tai, dịch bệnh. 

- Huy động lực lượng các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, tránh, đối phó và khắc phục 

hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là công tác phòng tránh bão, kiểm tra công 

tác đăng ký, đăng kiểm, trang bị an toàn trên tàu thuyền, mua bảo hiểm con 

người và tài sản. Lập danh bạ điện thoại người nhà và chủ tàu thuyền đánh bắt 

hải sản trên địa bàn. 

- Tổ chức phát dọn vật cản trên các lóng suối, hạn chế ngập úng và đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng các công trình do phường làm chủ đầu tư như bê tông 

giao thông, các công trình xây dựng…hoàn thành vượt lũ trước ngày 31/8/2021. 

- Chuẩn bị các điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động phòng 

tránh bão, lũ. Lập danh sách lực lượng xung kích cụ thể tên, từng người, số 

phương tiện cần huy động, tổ chức họp phổ biến nhiệm vụ thực hiện trước khi 

xảy ra thiên tai. 

- Kiểm tra, rà soát nắm chắc số hộ, số nhân khẩu trên địa bàn có khả năng 

bị ảnh hưởng bão, lũ và lên kế hoạch chi tiết, cụ thể để di dời số hộ này đến nơi 

an toàn khi có nguy cơ xảy ra thiên tai. Tổ chức họp dân, thông báo kế hoạch di 

dời để người dân hiểu và tự nguyện tham gia thực hiện di dời nhanh chóng. 

- Chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh phường tiếp sóng thông tin thiên tai, 

dịch bệnh. Đưa tin tuyên truyền công tác phòng, tránh, đối phó đến tận cộng 

đồng dân cư, thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình bão lũ cho Thường 

trực BCH Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã đúng quy định. 

1.2. Tổ chức triển khai ứng phó khi có thông tin về thiên tai 

- Phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường xuống các địa bàn 

trực tiếp chỉ đạo triển khai ứng phó cụ thể: 

+ Đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách 

phía Nam (các khu phố An Dinh 1, An Dinh 2, An Lộc 1, An Lộc 2, Mỹ An 2). 

+ Đồng chí Bùi Đức Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách phía 

Bắc (các khu phố Mỹ An 1, Trường An 1, Trường An 2, Lâm Trúc 1, Lâm Trúc 

2). 

- Thường trực Sở chỉ huy trực tại UBND phường 24/24 giờ, các thành 

viên BCH xuống các khu phố được phân công phối hợp chỉ đạo triển khai ứng 

phó thiên tai trong thời gian trước, trong và sau thiên tai, dịch bệnh. 

- Đài truyền thanh phường tiếp sóng Đài truyền thanh thị xã thông tin 

nhanh, kịp thời đến các khu phố và nhân dân trong phường về các nguy cơ xảy ra 

thiên tai, dịch bệnh để người dân chủ động đối phó, đặc biệt là người nhà của các 
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chủ tàu thuyền đang đánh bắt để xác định vị trí, tọa độ đang khai thác và yêu cầu 

người nhà thông tin rõ ràng về thiên tai, dịch bệnh từng thời điểm. 

- Huy động ngay lực lượng, phương tiện, hậu cần trong phương án và triển 

khai thực hiện có hiệu quả. 

- Thông báo nghiêm cấm nhân dân không được qua lại, vớt củi… đặt các 

biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí người trực ở những tuyến đường ngập lụt và 

có nước chảy xiết trong thời gian lũ đang xảy ra. 

- Khi nhận lệnh sơ tán người và tài sản của cấp thẩm quyền, căn cứ vào 

phương án đã đề ra tổ chức triển khai theo kế hoạch. Nếu vượt quá khả năng theo 

phương án của phường, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN 

phường báo cáo và xin ý kiến Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và 

TKCN thị xã hỗ trợ lực lượng, phương tiện tăng cường cho phường khi cần thiết. 

- Triển khai các biện pháp ổn định việc ăn, ở, sinh hoạt và sức khỏe cho 

nhân dân. Kiên quyết không để người dân quay về nơi ở cũ trong thời gian xảy ra 

bão, lũ. 

- Bố trị lực lượng công an, dân quân phường bảo vệ tài sản của nhân dân 

nơi sơ tán đi và đến; yêu cầu những người không có trách nhiệm rời khỏi khu 

dân cư vùng bão, lũ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của 

nhân dân. 

- Báo cáo nhanh, kịp thời tình hình thiệt hại ở địa phương theo quy chế 

trực cho các ngành, các cấp; chủ động sử dụng nguồn ngân sách dự phòng của 

phường để xử lý ngay những vấn đề cấp bách. Trường hợp vượt quá khả năng xử 

lý của địa phương thì báo cáo kịp thời để Chủ tịch UBND thị xã quyết định. 

1.3. Tổ chức khắc phục sau thiên tai 

- Báo cáo chính thức tình hình thiệt hại và đề nghị hỗ trợ khắc phục cho 

các cấp thẩm quyền, khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện 

giúp nhân dân thu dọn tài sản, nhà cửa bị sập, dọn dẹp cây cối ngã đổ, tìm kiếm 

người bị mất tích. 

- Phối hợp với các phòng, ban ngành đoàn thể khẩn trương tiến hành vệ 

sinh tiêu độc khử trùng, thống kê thiệt hại và nhu cầu cứu trợ, phân phối hàng 

cứu trợ cho các hộ dân bị thiệt hại sau bão, lũ đúng đối tượng, đúng chế độ quy 

định. 

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình trong phường bị thiệt hại do 

thiên tai. 

- Tổng hợp thiệt hại, báo cáo Phong Kinh tế, UBND thị xã đề xuất các 

cấp, các ngành liên quan và UBND tỉnh hỗ trợ thiệt hại theo quy định. 

2. Đối với các ngành liên quan 

2.1. Văn phòng – Thống kê (Ủy viên Thƣờng trực BCH) 

- Tham mưu cho BCH phòng chống thiên tai và TKCN phường theo dõi 

thông tin trước, trong và sau bão, lũ; các công điện khẩn của cấp trên; chỉ đạo 

của cấp trên về các biện pháp phòng tránh, ứng phó và khắc phục có hiệu quả. 

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành tổng hợp, thống kê báo cáo tình hình 
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thiệt hại do thiên tai gây ra, báo cáp kịp thời cho cấp trên theo quy định. 

- Báo cáo tình hình lụt, bão theo quy định, tham mưu văn bản cho UBND 

phường, BCH Phòng chống thiên tai và TKCN phường những kiến nghị, đề xuất 

cấp trên hỗ trợ kịp thời. 

2.2. Bộ phận Địa chính, Xây dựng, Đô thị và Môi trƣờng (Ủy viên 

Thƣờng trực BCH) tham mƣu 

- Phối hợp các khu phố triển khai sản xuất vụ Mùa theo hướng tránh lũ 

chính vụ để đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp, nhất là vùng thường 

xuyên bị ngập lụt. 

- Tổ chức vớt bèo, cắt dọn rau muống, khơi thông dòng chảy trước mùa 

mưa, lũ. 

- Phối hợp các các ngành, đoàn thể và các khu phố khắc phục diện tích sa 

bồi, thủy phá, các công trình thủy lợi để nông dân sớm ổn định sản xuất. 

- Báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại lụt bão về sản xuất nông, lâm, ngư 

nghiệp cho BCH Phòng chống thiên tai và TKCN phường. Kiểm tra các công 

trình thủy lợi và đề xuất xử lý sự cố nếu có hoàn thành trước ngày 31/8/2021. 

- Nắm chắc các cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực thực phẩm  và nhu 

yếu phẩm trên địa bàn phường; xin chủ trương UBND phường để ký hợp đồng 

nguyên tắc với các đơn vị cung ứng nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời lương thực 

thực phẩm và nhu yếu phẩm cho nhân dân khi bão, lũ xảy ra. 

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch 

vụ phát quang cây cối, giằng mái nhà xưởng, hạn chế thiệt hại do bão, lũ. Vận 

động các cơ sở mua bảo hiểm tài sản để giảm nhẹ thiệt hại trong trường hợp bão, 

lũ gây thiệt hại lớn về tài sản. 

- Kiểm tra, quản lý công trình xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo 

đảm vượt lũ trước ngày 31/8/2021. Đôn đốc các nhà thầu thực hiện đúng phương 

án PCLB từng công trình và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. 

- Phối hợp với các phòng, ngành liên quan tổ chức cắm các biển cảnh báo 

các tuyến đường, vùng xung yếu có nước chảy xiết, hạn chế người qua lại, đặc 

biệt là trẻ em, người giá, người khuyết tật. 

- Hướng dẫn, phát dọn cây cối có nguy cơ ngã đổ. 

- Phối hợp các phòng, ngành liên quan nắm chắc địa chỉ, số điện thoại cụ 

thể của người nhà từng chủ tàu thuyền trên địa bàn phường để liên lạc kịp thời 

khi có bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra. 

2.3. Ban chỉ huy quân sự phƣờng 

Tổ chức chỉ huy và đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp 

thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, di dời dân, khắc phục hậu quả khi có lệnh 

điều động. 

2.4. Công an phƣờng 

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trước, trong 

và sau khi thiên tai xảy ra, nhất là khu vực người dân di dời đi đến. 

- Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân, các ngành và khu 
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phố tham gia cứu hộ, di dời dân và khắc phục hậu quả sau bão lũ khi có lệnh điều 

động. 

2.5. Trạm y tế 

- Chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thuốc chữa bệnh, phương án cấp cứu 

nạn nhân phục vụ công tác PCLB. 

- Phòng chống, xử lý các loại bệnh thường phát sinh sau lụt bão xảy ra. 

- Sau bão, lũ triển khai ngay các phương án vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, 

không để xảy ra ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Kiểm tra, xử lý nhanh các 

giếng nước bị ngập sau lũ để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân. 

2.6 Tài chính – kế toán 

- Trên cơ sở số người dân cần  di dời và ổn định đời sống sinh hoạt sau 

bão, lũ tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết phục vụ 

công tác phòng tránh, đối phó và khắc phục hậu sau bão lũ. 

- Đề xuất UBND phường các chi phí phát sinh khác trong công tác PCLB. 

2.7. Văn hóa – Xã hội, Đài truyền thanh 

- Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống thiên tai trên 

các phương tiện bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân 

trong việc phòng tránh, đối phó thiên tai. 

- Xây dựng phương án bảo vệ an toàn các bảng hiệu, cổng làng văn hóa… 

2.8. Thƣơng binh xã hội, Hội chữ thập đỏ, Ban cứu trợ 

- Tham mưu UBND phường thực hiện tiếp nhận tiền, quà của các tổ chức, 

cá nhân ủng hộ, đồng thời phân bổ tiền, quà kịp thời, đúng đối tượng bị thiệt hại 

do thiên tai gây ra. 

- Tiếp nhận các nguồn hỗ trợ lụt bão, phân phối đúng đối tượng và kịp 

thời góp phần động viên nhân dân ổn định đời sống. 

2.9. Các trƣờng học 

- Triển khai thực hiện phương án bảo vệ cơ sở vât chất trường học, kế 

hoạch, giảng dạy, học tập cho học sinh, giáo viên. 

- Tổ chức công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong mùa 

mưa bão; thực hiện cho học sinh nghỉ học khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

- Bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để bảo vệ cơ sở vật chất trường học trong 

thời gian trước, trong và sau bão, lũ, đồng thời tạo điều kiện, có kế hoạch phối 

hợp với xã bố trí nơi ăn, ở sinh hoạt khi có dân sơ tán đến. 

- Tổ chức chặt tỉa các cành cây lớn trong sân trường để phòng tránh đổ 

ngã gây nguy hiểm cho học sinh, bảo vệ tài sản nhà trường. 

2.10. Các Trƣởng khu phố 

- Phối hợp với thành viên BCH phòng chống thiên tai và TKCN phường 

và các ngành, Mặt trận đoàn thể tập trung triển khai về các biện pháp phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nâng cao nhận thức cho nhân dân chủ động 

phòng  trách thiên tai. Tổ chức thực hiện phương án phòng chống lụt bão và tìm 

kiếm cứu nạn theo phương châm 04 tại chỗ. 
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 - Giúp UBND phường tổng hợp báo cáo nhanh, kịp thời tình hình thiệt hại 

tại thôn khi có bão, lũ xảy ra./. 

  

 

 

PHỤ LỤC 

Danh sách các cơ sở kinh doanh lƣơng thực, thực phẩm  

phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2021 

 

Tt Tên cơ sở Địa chỉ Số điện thoại 

1 Võ Châu Long An Dinh 2 – Hoài Thanh 0256.3561.115 

2 Nguyễn Thị Mai An Dinh 1 – Hoài Thanh 0256.3861.069 

3 Trương Thị Bích Lệ An Dinh 1 – Hoài Thanh 0372616360 

4 Trần Thị Cúc  Mỹ An 2 – Hoài Thanh 0256.3864.393 

5 Đỗ Văn Thanh  Mỹ An 2 – Hoài Thanh 0256.3864.415 

6 Trần Quang Sanh  Mỹ An 2 – Hoài Thanh 0256.3864.683 

7 Nguyễn Thị Dưỡng  Trường An 1 – Hoài Thanh 0256.3768.111 

8 Lê Thị Mai  Lâm Trúc 2 – Hoài Thanh 0977949091 

9 Trương Thị Bán  Trường An 1 – Hoài Thanh 0256.3868.253 

10 Trương Tấn Phát  Trường An 1 – Hoài Thanh 0905329368 
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