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Phn 1 
SV CAN THIET, CAN CU' PHAP Li', MUC DICH, \ NGHiA xAv 

DuNG KE HOACH PHONG CHONG THIEN TAI 

I. Sy can thiêt và các can cii' dê 1p kê hoich 
1. Sir can thiêt 
Thi xa Ciira Lô thuông xuyên bi ánh hu'&ng bi thiên tai, dc bit là bAo, áp 

thâp nhit di, nãng nóng, han  han, mua lan, la,... gay không It thit hai  dn di 
song, san xuât, co s h tang ciia nhân dan, nba nuc. 

Dê nâng cao tInh chü dng, hiu lixc và hiu qua trong Phông chng thiên tai 
can thiêt phãi xây dirng và ban hânh Kê hoach Phông chng thiên tai giai doan 
2021 - 2025 nhäm guiip UBND các phung, các co quan, don vi, các cp chinh 
quyên nghiên ciru triên khai thirc hin nhärn giàrn thit hai  do thiên tai gay ra; 
Dông thai phân công, phân cap trách nhirn và phOi hcp trong triên khai thirc 
hiên kê hoach. 

2. Các can cii' lap kê hoich 
- Lu.t Phông, chông thiên tai so 33/2013/QH13 nãrn 2013. 
- Nghj djnh so 66/2021/ND-CP ngày 06/7/2021 cüa ChInh phü QUy djnh chi 

tiêt thi hành rnt sO diêu ciia Lu.t Phông, chOng thiên tai và Lut si.ra dôi, bô sung 
mt so diêu ciia Lut Phông, chông thiên tai và Lut Dé diêu; 

- Thông tu sO 02/2021/TT-BNNIPTNT ngày 07/6/2021 cüa B Nông nghip 
và PTNT ye vic hiràng dan xây dirng ké hoach phông, chông thién tai các cap 
djaphtrong; 

- Nghj quyêt sO 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 ciia ChInh phü ye cOng tác phông, 
chông thiên tai; 

- Quyêt djnh sO 44/2014/QD-TTg ngày 15/8/20 14 ciia Thu tu'thig Chinh phü 
quy djnh chi tiêt ye cap d ru ro thiên tai. 

- Quyêt djnh so 46/2014/QD-TTg ngày 15/8/2014 cüa Thu tuó'ng ChInh phü 
quy djnh v dir báo, cánh báo ye truyên tin thiên tai. 

- Thông tu' lien tjch sO 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHDT ngày 23/11/2015 
ciia B Nông nghip và Phát triên nông thôn, B Ké hoach và Dâu tu ye hu'ng 
dn thông kê, dánh giá thit hai  do thiên tai. 

- Quyêt djnh so 4135/QD-UBND ngày 14/9/2018 cüa UBND tinh Ngh An 
ye vic phé duyt kê hoach thirc hin Nghj quyêt so 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 
ciia ChInh phü v cong tác phông, chông thiên tai; 

- Quyet djnh sO 3859/QD-UBND ngày 30/9/2019 cña UBND tinh Ngh An 
Quyt djnh v vic phê duyt kê hoach phOng chOng thiên tai trên dja bàn tinh 
Ngh An giai doan 2019 - 2023. 
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II. Mçic dIch, nghia 
- Cong tác phông, chng thiên tai (bao gm: bao, áp th4 nhiét dó'i, M, set, 

mira ló'n, li, lü quét, ngp lut, sçit là dat do mita li hoc clông cháy, sut hn dat do 
mu'a lu hoc dông cháy, nu'óc dáng, nàng nóng, han han, ret hai, mira dá, su'o'ng 
muói, và cac loQi thiên tai khác) và tim kiêm ciu nn phâi dugc tin hành chü 
dng và thithng xuyên, dông thñ trng phó kjp thôi d giám thiu thit hi v 
nguô'i, tài san do thiên tai gay ra. 

- Luôn quán trit và thirc hin có hiu qua phu'ang châm "bn ti ch" và 
nguyen tàc phông ngra, chü dng, irng phó kjp thô'i, khc phic khn truang và có 
hiu qua. 

- Nâng cao nãng lijc xi1r 1 tInh hung, sir cô, chi huy, diêu hành tai  ch d 
1rng phó thiên tai dt hiu qua cüa các cap, các ngânh. 

- Tang cl.rng thông tin, tuyên truyên, cãnh báo, hmng dan các bin pháp 
phông, tránh và irng phó thiên tai kjp thii den cong dng dan Cu. 

- Nâng cao nhn thtrc cong dông vâ quàn 1 rüi ro thiên tai dra vào cong 
dông dê phát huy thirc tir giác, chü dng phông, tránh thiên tai cña toàn dan trên 
dja bàn thj xa. 

III. Nhim vti  tryng tam 
- Tiêp tuc triên khai thirc hin Lut Phông chông thiên tai và các van bàn 

hung dan Lut, Chuong trinh hành dng và kê hotch th.rc hin Chiên luçic quc 
gia phông, chông và giàm nh9 thiên tai giai do?n 2021 - 2025 trên dja bàn thj xã. 

- Ban hânh Chi thj ye tang cirèng cong tác phOng, chông thiên tai và tim 
kiêrn cru nin trên dja bàn thj xa. Cp nht, bô sung, hoàn thin các phuang an 
chü dng phông, chông, i1ng phó vó'i thiên tai, dc bit, xây drng phu'ang an lung 
phó vri bão mnh, siêu bão. 

- Nâng cao chat lupng thông tin, dir báo, cánh báo thi tiêt, thiên tai; dông 
thè'i nâng cao näng hrc lurng phó, xlur ! khi xày ra thiên tai. 

- Quãn 1', dâu tu, duy tu, day nhanh tien dvà dam báo chat luçing xây 
dirng các dir an, cong trinh tryng diem ye phàng, chông 1iit bào, s?t  1&, thüy lçii de 
bão ye dan cu vâ on dinh san xuât. 

- Trien khai Kê ho?ch thirc hin Dê an nâng cao nhn thlurc cong dông và 
quàn I rüi ro thiên tai dira vào cong dOng trên dja bàn thj xa, trong do t.p trung 
tuyên truyên, phô biên kien thlurc phông, chông, Ong phó vi thiên tai ti các khu 
vijc xung yu, dông dan cu. To chiurc huân 1uyn, din tp cho Iirc luçYng tim kiêm 
cuu h, cluru nan trén dja bàn thj xã. 

- Triên thai thirc hin ké ho?ch hành dng lurng phó vOi biên dôi khI hu tren 
dja bàn thj xà theo chuo'ng trinh miic tiêu quôc gia theo tirng ngành, trng linh virc. 

- Huy dng mpi nguôn 1irc tâi chInh cho cOng tác PCTT-TKCN. Thirc hin 
xã hi hóa, phát huy t& phuong cham "Nhà nuO'c và nhân dan cing lam", tinh 
th.n trách nhirn cüa doanh nghip dôi vri xã hi trong cong tác PCTT-TKCN. 

Phn 2 
IE HOACH PHONG CHONG THIEN TAI TH! XA C1A LO 

GIAI DOAN 2021 - 2025 
I. Khái quát ye dan sinh, kinh tê, xã hi 
1. Dãc diem dia I tu nhiên 
1.1.VjtrIdja1 
Thi xä Clura Lô do thj du ljch bien, duc giâi hn bi: 
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- Phia Dông giáp Biên Dông. 
- PhIa Bàc, Tây, Narn giáp huyn Nghi Lc. 
1.2. Dia hInh, dja rnio 
Dja hInh tucTng dôi bang phang gôrn 7 phi.thng phIa Dông giáp bin Va tiêp 

giáp vâi 2 con song ia sOng Cam (phIa bc), Song Lam (phIa Dông Nam), bi 
vy Cra LO dugc xem là dja bàn xung yêu mOi khi xày ra mua bão. 

1.3. Khi hâu 
Dc diem chung cüa khI hu Cira Lô là khI hu nhit dó gió m1a, chu ành 

hthng cña các hott dung, gió Ma Tây Narn, cüa bão và biên tInh cia gió müa. 
* Ret dam, ret hzi: Hiên tilcYng ret buôt thung xày ra vào tháng 11 nãm 

trinic dêntháng 2 näm sau, cap do rüi ro thiên tai cap 1-2. 
* Náng nóng, han han: Hiên tuçYng näng nóng trén 40 d có khi kern theo 

gió Nam Lao, có the cháy rirng, thàm thirc vt (tir tháng 4 den tháng 6), cp dO 
rüi ro thiên tai t11 cap 1-3. 

* Gió lóc, set: Thuè'ng xãy ra vào dâu müa rnua (tü tháng 3 den tháng 5), 
cap dO rüi ro thiêntai cap 1. 

* Bâo, áp tháp nhit dài: Nguy Ca ành hung do bão Va áp thâp nhit di ti1r 
tháng 7 den tháng 11 hang nàm, cap dO rüi ro thiên tai tr 3-4. 

* Mua lan, ngp lyt: Hin tucmg mua ló'n thurng xày ra khi có bâo, ATND 
hott dng trén biên Dông, trên dat lien và khu vrc yen biên, tp trung krcmg mua 
1rn trong tháng 9 và tháng 10 hang nãm, mua lan gap ngp 1t cilc bO các tuyên 
dtrng nOi  thj và mOt  sO diOn tIch san xuât nông nghip trên dja bàn, cap do rüi ro 
thiên tai tux cap 1-3. 

* Sçzt là dat. Thuôg xày ra trong màa mua khi 1upng nuâc ngâm trong dat 
tang cao kêt hçp vó'i mua Ió'n và lien tic. St I& dat thu'ang xây ra mOt  so diem 
chân nñi phuing Nghi Tan, ke biên. Cap dO rüi ro thiên tai cap 1-2. 

2. Ye dan sinh, kinh tê - x hôi 
Thi xã Ci.ra Lô Co trên 55.000 nguô'i, Thu nhp bmnh quân dâu nguôi là: 105 

triu dông/ngui/ nàm. 
Tôc dO tang tru&ng bInh quân giá trj san xuât cüa thj xã giai domn 20 16-2020 

là 11%. 
3. Vê hin tring co sr hi tng 
3.1. H thong dê bkn và dê cü'a song 
Thi xã có han 10 km kè biên kéo dài tr Nghi Thüy den Nghi Hài, mOt  sO vj 

trI bj st ló' dang du'gc sra chü'a nâng cap, các tuyên Kè sOng Cam Nghi Tan và 
song Lam Nghi Hài vôi gan 03 km thuang xuyên dtrc kiêrn tra và gia cô. 

3.2. H thông lieu nu'ác và các viing dan cw thiingbj ngIp 4i1 
- I-1 thông tieu nuO'c cüa thj xã chü yeu là các tuyên muong trên các triic 

dung; nhiêu lông muang hiOn bj bOi lap, mOt  so don bj co that dông chày, b 
muang bi st lô', bj hu hOng, xuOng cap ânh hung den tiêu thoát nithc khi có 
rnua lan xày ra. Do do truac rnàa mua bão to chirc khai thông các tuyen muo'ng 
và có phuang an xir l ti các diem có nguy co ngp üng cic bO,  vông st l khi 
có mu'a lOT1 xày ra, vüng cO nguy ca ngp do nuâc biên dâng ket hçp vôi triêu 
ciRrng khi cO bao: 

- Khu virc thung ngp ñng cçic bO khi có rnu'a bão gOm: trong các khu dan 
cu, các tuyn dung nOi  th; khu virc Nôi Guam Nghi Tan khi mua to kéo dài de 
gay st 1& dat; khu vrc phIa tây San Golf, DuO'ng 14, Dung dpc 3 và khu vrc 
d9c duô'ng 72m... 
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3.3. H tin ng cong triniz giao thông 
H thông cong trInh giao thông hang nàm duçc du tu xây dirng, süa chüa, 

nâng cap dâ co ban dáp irng duçic nhu câu phic vi cong tác PCTT-TKCN. 
3.4. Thrc trçing nghê khai t/iác hal san và khu neo diu tàu thuyn tránh 

trábEio 
- Toânthj xã có 210 tàu thuyên vôi tong cOng suit 57.000 CV, trong do tàu 

xa b 51 chiêc, tàu Ca vñng 1ng 46 chiêc, tàu cá vüng ben b 113 chic. 
- Dã tO chrc k cam két vO các chü tàu thrc hin K hoch hành dng 

Quôc gia nhäm ngãn chn, giám thiêu và 1oti bO khai thác hái san bt hcp pháp 
(IUU) theo quy dnh den nàrn 2025 ti Quyêt djnh s 78/QD-TTg ngày 16/01/2018 
cüa Thu tung Chjnh phü. 

- Khu neo du tàu thuyên chü yêu tp trung ti Cáng Cira Lô, Ben cá Nghi 
Thüy, Khu neo du Nghi Tan, Ben cá Cü'a Hi. Hin tii chu'a có khu tránh tnii bâo 
an toàn. Khi có mua bäo triên khai ngay cOng tác kêu gpi tàu thuyên ye nai trili an 
an toàn tii các ben cá, khu neo du Hung Hôa, Nghi Quang. 

3.5. Ccr s& hçi tang so' tan n/ian dan k/il xáy ra thiên tai 
Hin tti toàn thj xã có trên 550 cOng trInh, co s& lam nai tp trung nhân 

dan sa tan khi có thiên tai dc bit là h thông trii s& co quan, khách sIn dü sirc 
chông ch9i vOl các 1oi hInh thiên tai nhu' ngp lut, bäo mtnh và siêu bão. 

Ngoài ra näng lirc dáp lung cho di di tii chô trong nhân dan cüng du'cc 
dam bào tOt bao gôrn cac nhà 2 tang trO len dugc xây dirng kiên cô phiic vi.i dü 
nhu câu trong tInh huông bào, 1iit cao nhât, ci the Nghi Tan 8.500 ngui, Nghi 
Thüy 7.845 ngu'Oi, Nghi Thu 5.994, Thuy Thñy 5.756 nguO'i, Nghi Huang 4.120 
nguYi, Nghi HOa 5.702 nguà'i và Nghi Hãi 8.999 ngu'i. 

3.6. Lyc lu'9'ng, phuv'ngt4n I/lam gia cong tác piibng chOng, khàc phyc 
Ban Chi huy Phông chOng thiên tai và TIm kiêm cluru n1n thj xà (BCH 

PCTT&TKCW) dã tO chlurc kin toàn, phân cOng nhim v1 cii the cho các thành 
viên. DOng thOi, thành 1p Ban chi huy PCTT&TKCN gOm: DOng chI Chü tjch 
UBND thj xã - Tru'Ong Ban, các phó ban gOm: 02 dOng chI Phó chü tjch UBND 
thi xà phit trách cOng tác PCTT; TruO'ng COng an thj xã; Chi huy truOng Ban Chi 
huy quân si1 thj xâ, Tru&ng phông Kinh te thj xä - Ca quan Thu'Ong trirc; TruOng 
các phông ban, chu tjch UBND các phuô'ng, các dan vi lien quan là thành viên. 
Lãnh do UBND thj xa tr1rc tiêp chi do cOng tác phOng chOng thien tai và tim 
kiem ciiru nan. 

Thành 1p các doàn cOng tác PCTT&TKCN gOm 03 dOng chI lãnh do 
UBNID thj xa lam truOng doàn và các dOng chI thành viên ban chi huy PCTT và 
TKCN thj xä và can bO cOng chu'c, viên chlurc 0 càc phOng ban cua thj xa. 

Các lirc lupng thirc hin k hip dOng, phu'ang tiên tharn gia phông chOng 
thiên tai và TIm kiêm cluru nin (do Tieu ban chi huy 1irc luçing- Ban CH PCTT và 
TKCN thj xà xây dirng) 

Vt tu, phuang tin phiic vi cOng tác PCTT cüa Thj xä theo hip dOng dã 
k hang nàm; các don vj chü dng rà soát, chuàn bj sn sang khi có 1nh diëu 
dng. 

III. Ni dung vã bin pháp phông,chông thiên tai 
Can ciu vào các djnh huOng phát trien kinh te xâ hi cfia thj xä Civa Lô, ket 

qua dánh giá tác dng cüa bin dOi khI hu và các djnh huOng lông ghép cac yeu 
t bin di khI hu vào cac k hoich, chucmg trInh, chien luoc cua các ngành, dia 
phuo'ng tren dja bàn thj xã. Các nhim v, chuang trInh, dir an thirc hin K 
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hoich Phông chng thiên tai giai doin 2021-2025 ducc thirc hin vri các ni 
dung sau: 

1. Ung phó vó'i bão, ATNIJ, mu'a Ió'n, ngp lyt, nuróc dãng, st to' dt do 
mira lfl hoc dông cháy, siit tim aat do mu'a lii hoc dông chãy gay ra (Cp 
do rimi ro then tai tit' cp 1 den cp 5) 

- B&npháp  á'ngplió: 
+ So tan ngui ra khói khu virc nguy hiêm, noi không bão dam an toàn; tp 

trung triên khai bin pháp báo dam an toàn cho ngui, dc bit dôi tu'ng dê b 
ton thuong trong tInh huông thiên tai khân cap; 

+ Thirc hin bin pháp bâo darn an toàn dôi vi nhâ cra, cong sO', bnh viên, 
truO'ng hpc, cong trInh và co sO' kinh tê, an ninh, quôc phông; 

+ Chit dng thirc hin bin pháp báo v san xuât; 
+ Thuc hin kiem tra, phát hin vâ xi:r I sir cô cong trInh phOng, chng 

thiên tai nhu' dê diêu, ho dp, cong trInh tr9ng diem ye kinh tê - xã hi và an 
ninh, quôc phông; 

+ Giám sat, hu'O'ng dn vá chit dng thirc hin vic hn ch hoc cm nguO'i, 
phi.rong tin di vào thO'i diem nguy hiêm trên sOng, khu virc vâ tuyên du'O'ng bj 
ngp sâu, khu vixc có nguy co' st Ri dat do mtra lit hoc dOng cháy và khu vçrc 
nguy hiêm khác; 

+ Chit dng cho h9c sinh nghi h9c Rhi có bão và lit 1O'n; 
+ Bão dam giao thông và thông tin lien lac  dáp irng yêu câu chi do, chi huy 

phông, chông thiên tai; 
+ Thirc hin hot dng tIm kiêm citu nin, ciru cha nguO'i bj thuo'ng, h trçi 

luong thrc, thuôc chit'a bnh, nuO'c uông vâ nhu yêu phâm khác tii khu virc bi 
chia cat, khu vlxc ngp hit nghiêm tr9ng và dja diem so' tan dan cu; 

+ Bão dam an ninh, trât tir an toàn xã hi, báo ye tái san cita Nhà nu'O'c và 
nhân dan tai khu vuc xãy ra thiên tai; 

+ Huy dng khân cap vâ tuân thit quyêt dinh, chi dao, huy dng khân cap ye 
nhân lirc, vt tu', phuong tin, trang thiêt bj, nhu yêu phâm dê kjp thO'i irng phó 
vói thiên tai. 

- N/iim vi cüa cácplthng ban cap thj: 
+ T chirc tmc ban chat ch, theo dOi sat diên biên cita bão; 
+ Ban Chi huy PCTT-TKCN thj xã ban hành cOng din cânh báo bão, thông 

báo vitng nguy hiêm, chi dao  huO'ng din nhân dan cách phOng tránh; 
+ Ban Chi huy PCTT-TKCN các phu'O'ng râ soát 1ti các phuo'ng an dà xây 

dirng d sn sang dôi phó vói các tInh huông xây ra; san sang Iixc luc'ng, phuong 
tin d it'ng cit'u khi có yeu câu. ThLrO'ng xuyên kiem tra cac hin tuçlng thâm, 
Iitn cita cac cong trInh. 

+ Trung tam Van hóa TT và Truyen thông thj xa, h thông truyên thanh các 
phu'O'ng và các phu'ong tin thông tin dti chitng khac thu'O'ng xuyen thông tin ye 
bão, tac dng vit ánh hi.rO'ng cita bão, cac giãi phap phOng, tránh và irng phó vO'i 
bão; thông báo các chi dao  cita cap trên ye diên biên cita con bâo cho nhân dan 
bit dé chit dng phOng tranh. 

+ Phông Quãn 1 dO thj phôi hp các phu'O'ng, Ban QLDA thj xã dé thrc 
hin darn bão an toàn giao thông cho các don du'O'ng dang thi cOng bj ach the. 

- Di vó'i c3ng dông dan ctt 
+ Thuè'ng xuyen theo döi cac bàn tin du báo, cãnh báo ye dien bien cita bão 

tren cac phuong tin thông tin di chitng. Thirc hin ni dung cOng din cita 
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BCH-PCTT thj xã Va sr chi do trrc tip cüa ChInh quyn dja phuang. 
+ Chü dng dir trü' lu'ang thirc, thc phâm, nhu yêu phâm cn thit cho gia 

dInh. To chirc chat tia cành cay xung quanh nhà d tránh gay, d khi bão d b vào. 
+ To chirc thu hoich san phârn Nông nghip, thüy san dang và sp den giai 

don thu hoch. Dôi vi các san phâm Nông nghip, thñy san chija dn giai don 
thu hoch viing có nguy Co bj ánh hithng cüa bäo phâi có bin pháp báo v. 

+ Chäng chông, bão v nhâ tha. 
+ Chuân bj các vt diing cá nhân can thit d sn sang so tan theo chi do 

cüa chInh quyên. 
+ Không di qua ngârn tràn khi có lü 1n vá các hoit dng trên song. 
+ Tham gia cüng ChInh quyên dja phuung vâ cong dông trong vic phông 

tránh bAo, gitip do' lan nhau, nhât lã các gia dInh khó k}iàn, tan tat, neo don. 
- Triên k/nil kIthcp/iic sau k/si bão, lyt. 
+ Tôchic dua ngu'ñ dan so' tan, di di truc bão v no'i & cü an toàn. 
+ Tiêp tiic cong tác i.rng cü'u, tIm kiêm ciiru nan, cap ciru nguô'i bj ntn. 
+ To chirc ngay cong tác thãm hOi, dng viên các h dan bj thit hi do thiên 

tai gay ra. 
+ Trg giüp hang hóa, luong thtrc, thirc phârn thiêt yêu, nu'ôc uông, chãm soc 

y tê nhärn dam báo diêu kin sinh hot, di sOng cho nhân dan. 
+ To cht'rc lixc h,rçing xung kIch, tInh nguyen gillip nhân dan khàc phiic hu 

qua, sfra chüa, xây dirng 1ii nhà o', báo v an ninh tr.t tir và tài san cüa nhân dan, 
doanh nghip, nhà nuc trong vüng bj ánh hung cña bäo. 

+ Trong thô'i gian ngãn nhât, huy dng nguOn 1irc tO chi,'rc thu dpn cay xanh, 
ct din, cong trInh, thiêt bj ngà dO; süa chü'a tru'ô'ng hoc, tram xá, bênh viên, các 
cong trInh bj hu hông; dam bâo giao thOng, nuic sch, din, viên thông thông 
suôt; tiêu dôc, khir trñng, v sinh môi tru'ng, phông djch tti vüng bj ãnh humg 
cüa bäo... 

+ To chüc kiem k, dánh giá xác djnh thit hi theo dung quy djnh và báo 
cáo UBND, Ban chi huy PCTT-TKCN cap tren. UBNID thj xä tOng hçp báo cáo 
Ban chi huy PCTT tinh. 

+ Chi dto các don vj quãn lb', phôi hçip chtt chê vi chInh quyen dja 
phucmg, xir 1 khãc phiic dam bão giao thông. 

+ Thirc hin thu d9n cay xanh b ngä d, khãc phiic din, thông tin, dam báo 
phiic vii nhân dan. Sira chü'a các trueing h9c dé sóm on djnh vic dy và h9c cüa 
nhà tru'o'ng. 

+ Ket nOi cung cap day dü các m.t hang nhu yeu phârn cho ngiro'i dan; phôi 
hp vOi các don vj chi.rc nãng tang cuông kiêm tra, kiern soát thj trithng, xr l 
nghiem các tnrng hgp dâu co, gain hang, nâng giá, nhât ia lu'ong thuc, thrc 
phm thit yu, nu'âc ung, vat 1iu xây drng, nhiên lieu, chat dOt. 

+ Huy dng lirc lugng doãn vien, hi viên, thanh niên tInh nguyen trirc tiêp 
xuOng dja ban giüp nhan dan d9n dçp v sinh, sira chüa 1i nhà bj hu hông. 

+ Khi thiên tai 1n gay thit h?i nang nê dOi v&i nhân dan to chirc van dng 
các nganh, cac cp, các t chi'rc khác cüu trç thiên tai cho nhQ'ng h bi thit hii 
dang gp khó khãn va vn dng nhân dan dja phu'o'ng dóng gop dê xây dirng si1a 
chü'a nhà va giup do' các h bj thit hai  On djnh di sOng. 

2. Bin pháp co ban 1mg phó dôi vó'i hn han (Gap d5 rüi ro thiên tal tfr 
cap 1 den cIp 4) 

- Cong tác truyên thông: Do các co quan khI tu'çmg thüy van cung cap di7r 
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báo, ca quan truyn thông thrc hin tuyên truyn. 
- HInh thrc truyên thông tin tir thj xa den cong dông dan Cu: 
+ Qua phát thanh cüa Trung tam Van hóa TT và Truyên thông; 
+ Qua h thông truyên thanh cüa phu'ô'ng; 
+ Nhn tin tr cap trên qua: Din thoti, Diên thoai di dông, fax, ming 

Internet. 
- To chirc irng phó: 
+ Diêu chinh ca câu cay trông, vat nuôi, mña vu phü hçp vi du báo, cãnh 

báo và tInh hInh diên biên han han. 
+ Vn hânh hçp 1 ho chira nuc, cong trInh cap nuc. IJu tiên cp nuó'c 

sinh hoat, s dung tiêt kiêm, chông that thoát nuó'c. 
+ Sir dung các biên pháp k9 thuât tuâi luân phiên, lap dt các tram barn dâ 

chiên, barn dâu dé tn diing các nguôn nu9c. 
+ U'u tiên cung cap diên và vat tu, nhiên 1iu can thiêt cho các trtrn barn. 
- Khäc phic hu qua: 
+ To chirc kiêrn ke, dánh giá xác djnh thit hi theo diing quy djnh và báo 

cáo UBND, Ban chi huy PCTT-TKCN cap trén. UBND thj xã tOng hcp báo cáo 
Ban chi huy PCTT tinh. 

+ Chi 4o các dja phu'ang, don vj khOi phçic san xuât nông nghip (bang các 
giái pháp nhu gieo cay 1i, trông cay khác...); tong hgp tInh hInh thit hi và tham 
muu UBND các cap ho tr khäc phuc thit hi theo Nghj dnh so 02/201 7/ND-CP 
ngày 09/11/2017 cüa Thu tuo'ng ChInh phñ và các quy djnh hin hânh. Dông thai 
tham muu dé xuât UBND tinh ho tr kinh phi dê tái thiêt sau thiên tai. 

3. Bin pháp co' ban ti'ng phó dôi vó'i suo'ng muôi, ret hal (Gap d rái ro 
tliiên tai th' cap 1 den cap 3) 

- Cong tác truyên thông: Do các Ca quan KhI tucYng thüy van cung cap dr 
báo, ca quan truyen thông thirc hin tuyên truyên. 

- HInh thiirc truyen thông tin tr thj xâ, phithng den Cong dông dan Cu: 
+ Qua phát thanh cña Trung tam Van Hóa TT vã Truyên thông; 
+ Qua các h thông phát thanh cac phung; 
+ Nhn tin tü' cap trên qua: Diên thoti cO djnh, Diên thoi di dng, fax, 

rning Internet. 
- To chuc irng phó: 
+ Triên khai chông ret cho nguè'i, dãc bit cho dôi tu9'ng dê bj ton thuang 
+ Triên khai chông ret và báo dam nguôn thirc an Cho gia sic; gia Cam. 
+ Triên khai binpháp báo v cay trông phii hp; 
+ Chi dio san xuât né tránh các dçit ret darn, ret hai. 
- Khàc phic hu qua: 
+ To chi.rc kiêm kê, dánh giá xác djnh thit hi theo diing quy djnh vã báo 

cáo UBND, Ban chi huy PCTT-TKCN cap tren. UBND thj xã tong hgp báo cáo 
Ban chi huy PCTT tinh; 

+ Chi dao  các da phu'ang, don vj phic hOi san xuât nông nghip; tong h9'p 
tInh hInh thit hai  và tharn muu UBND các cap h tr khàc phic thit hi theo 
Nghj djnh s 02/2017/ND-CP ngày 09/1 1/20 17 cüa Thu tung ChInh phü và các 
quy djnh hin hânh. 

4. Dôi vó'i nãng nóng, lôc xoáy, set, mu'a dá Va cac loai thiên tai khác thI 
can Cu' vão dr báo, cãnh báo, tInh chat và diên biên thrc tê cfla tirng 1oi 
thiên tai, chui dIng triên khai bin pháp ñng phó phü hç'p vó'i tInh huông 
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(Cap ct3 rái ro tliiên tai Iii' c1p 1 dIn c1p 3) 
- Cong tác truyên thông: 
+ Thung xuyên tuyên truyên, huóng din cho nhân dan các bin pháp 

phông tránh an toàn; 
+ Thông báo qua h thông truyên thanh cüa các phithng. 
- To chiirc rng phó: Dê h?n  chê den müc thâp nhât thit hi do Iôc xoáy, gió 

git gay ra: 
+ Xây dirng các cong trInh, nhâ ô' kiên cô, thu'mg xuyen chng chng nhà 

càa dê tang d vttng chàc nhãrn dê phông lôc xoáy, gió git, mua dá. C các cira 
biên, yen biên, noi trông trái, nêu nhà ô' 1çp bang lá, ton tráng kern, bro xi mäng, 
ngói có the dan len mái nba các 1oii thanh np bang g, sat, day kern cO' ln hoc 
các bao chira cat dê hn chê toe mái khi có lôc xoáy, gió git; 

+ Chat tia cânh, nhánh cüa các cay cao, cay muc rang, d gay do, cay näm 
gân nhà i, 1uói din,... 

+ Khi tri mu'a 1n kern theo dông, can so tan ngl.ri già và tré em ra khOi 
nhrng can nhà tm bçi den nhung noi an toàn, vü'ng chãc hon. Khi xáy ra lOc 
xoáy, gió git mçi ngu'ôi phái tim nhtthg no'i tri an an toàn nhu các nhà kiên cô, 
tránh niip duói bong cay khi có dông, nhâ tm bç dê bj nga do gay tai nan, khi 
xay nhà vâ cac khu xay dirng phái có h thông ct thu lôi. Tuyên truyên, vn 
dng den các h dan có nhàkiên cô tiêp nhn nh&ng ngui dan tth an khi xãy ra 
lôc xoáy, gió git vó'i tinh than tuong than, tu'ong trçY ln nhau; 

+ Các dot nàng nóng, thông báo, hrnrng dan các bin pháp tránh näng, 
phông chông Va so, cap ciru khi bj say nãng. 

- Cong tác khãc phic hu qua: Sau khi xáy ra, lôc xoáy, gió git, set, mua 
da, Uy ban nhân dan các phung và CáC co quan, don vj theo chirc nãng, nhim 
vii k}in tru'ang huy dng lirc lugng, phu'ong tin, vt chat trang bj ctê nhanh 
chóng giãi quyêt hu qua, tp trung rnt so cOng vic nhu: 

+ Ciru nn cho ngui và tâi san; 
+ Sira chU'a, khãc phuc nhà sap, nhà tôC rnái...; 
+ Ciru tro CáC Ca nhân, gia dInh khó khan; 
+ Thông kê và dánh giá thit hui, báo cáo theo quy djnh. 
IV. Xác dlnh  phuong pháp, each thñ'c lông ghép ni dung PCTT vão quy 

hoach, kê hoich phát triên kinh tê xã hi 
1. Linh vrc Tài nguyen & Môi tnrông 
- Tái co câu, tu bô, nâng cap h thông thüy igi; 
- Tiên hânh các dánh giá chi tiêt ye tác dng cüa BDKH den tâi nguyen nu'c; 
- Bô sung các cong trInh h thông mu'o'ng thoát nu'c v'ra và nhO; 
- Tu b, nâng cap các cong trInh kénh muong diêu tiêt vâ t1rng buâc xây dirng 

cOng trinh mdi; 
- Xây dirng vâ hoàn thin co chê quán 1 tOng hciptâi nguyen nu'c. Quán 1 

tong hgp nguOn nuc theo dung quy chê dáp irng nhu câu cüa: san xuât, tui tieu, 
thus' san; 

- Nang cao nhn thirc cng dOng ye tac dng cüa BDKH, sir dung an toãn hgp 
1 nuO'c ngârn; 

- Thirc hin sir dung nguOn nithc tiet kim và hgp 1: 
+ can dôi ngun cung và nhu câu nrnc tren dja phuung; 
+ Dinh rnirc sir ding nuxc vâ giá nuic phu hgp vii thirc te; 
+ Ph bin các bin pháp tinri tieu khoa hpc va tiet kim niiâc trong ngânh 
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nông nghip. 
- Lp quy hoch có lien quan den phát triên ben vüng tài nguyen nuôc trên Co 

sô gàn kêt vi quy hoch phát triên kinh tê - xà hi cña thj xâ. Tnric hêt, uutiên rà 
soát, xây di.rng cong trmnh thüy l,'i, h thông cong trInh yen sOng có tInh den biên 
dôi khI hâu, phông chông thiên tai; 

- Dánh giá tác dng cüa biên dôi khI hu den tiêm näng phát triên kinh tê - xã 
hôi; 

- Bô sung giài pháp quan tr.c dánh giá cht lucng và tr& lu'çmg tài nguyen 
nuóc mat de kiêrn soát chat ch vic khai thác, sü' ding nu'âc rnt; 

- Lông ghép các hot dng irng phó vó'i BDKH, phOng chng thiên tai trong 
linh visc tài nguyen nithc vào các chuang trInh dirçyc thirc hin ti dja phiicing: 

+ Chu'ang trInh phát triên xóa dói, giâm nghèo; 
+ Chuo'ng trInh nithc sch và v sinh môi trtthng; 
+ Chu'cing trInh phông chông thiên tai; 
2. Bão v rüng 
- Din tIch rrng hiên có: 111,10 ha. Trong do: 
Rirng tir nhiên: 0 ha 
Rrng trOng: 111,10 ha 
+ Trong quy hotch 3 loi rlrng: 3 6,72 ha (Rrng tir nhiên: 0 ha; Rrng trông 

phOng h: 36,5 8 ha; Rirng trOng san xuât: 0,14 ha) 
+ Ngoài quy hotch 3 loi thng: 74,38 ha 
- Din tIch rrng dü tiêu chuân dê tIch d che phü cüa thj xã Cira Lô là 

111,10 ha. D che phü r1rng tuong irng là: 4%. 
Trong do, có gân 20 ha thng thông nhira tp trung 0' phu0'ng Nghi Tan là 

rüng phOng h, tuy có din tIch không lan nhung day là khu thng thu0'ng xây ra 
cháy vâo müa nãng nóng. 

Trong nhu'ng nàrn vra qua cOng tác bâo v rü'ng và PCCCR trên dja bàn thj 
xa luôn ducc Cap u Dáng, chInh quyen các cap quan tarn, các ngành chirc nàng 
dâ có nhieu cô gng tIch ci1c trpng cOng tác bào v rü'ng và PCCCR. 

3. Tái co cãu linh vyc trông tr9t và chàn nuôi 
- Chuyên dOi co câu giOng cay trOng, vt nuôi, dieu chinh müa vi, k5 thutt 

san xuât nông nghip thIch irng vâi thiên tai và bien dOi khI hu. 
- Phát trien và san xuât các loii giông cay trông có kha näng chju han, chông 

chju sâu bênh, chju dugc nhit d bat thu'0'ng, giOng có th0'i gian sinh tru&ng 
ngän thIch trng ducic dieu kin bat lçii cüa th0'i tiet. 

- Tang cuO'ng kiên th0'c, nâng cao nang hrc thIch ü'ng, bão dam sinh k cho 
ngu0'i dan 0' nhrng vüng có nguy co' bj ành hu'&ng nng ne cüa bien dôi khI hu, 
vüng thung xuyên bj tác dng cña thien tai. 

- Thrc hin các bin pháp nâng cao strc d kháng cho vt nuOi trong dieu 
kin th0'i tiet bat thu0'ng. 

- Tu sira, che chän chuông trai, khOng dé mua tit, gió lüa. Thu0'ng xuyen v 
sinh, tieu dôc kh0' trlmg chuông tr?i. 

- Dir trU' thü'c an cho dan gia sue, gia cam. KhOng tha rOng vt nuôi khi có 
mua, bão, giá ret. 

- Tiêm phông các loi Vaccine phôngbnh cho vt nuOi. Tang cu0'ng cOng 
tác kim djch vn chuyen, kiêm soát giêt mô, tiêu dc sat trüng dê ngan chn djch 
bnh phát sinh. 
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4. Giao thông vn tãi và co so' h tng 
Co sá h tang, giao thông vn tái là nhüng linh virc cM yu phic vv phát 

triên kinh tê xã hi, phông chong thiên tai do vy các tác dng tiêu circ cüa bin 
dôi khI hu can phãi duçc giâm thiêu tôi da dê dam báo các mitc tiêu phát trin 
kinh tê cüa thi xã. 

- Lông ghép van dê biên dôi khI hu vâo các chin itroc, quy hoch, k 
hotch phát triên giao thông vn tâi cña thj xã. 

- Xây dirng các cong trInh giao thông v.n tãi tti ving có nguy co thuO'ng 
xuyên bj ngp 1t, gia cô mái taluy các cong trInh du'ô'ng b: 

- Xây drng CO SO ht tang: H thông muong thoát nuóc, nâng cp kè bin... 
5. Lông ghép thrc hin Be an Nâng cao nhn thuI'c cong dông và quãn 

1 nh ro then tai dtya vào cong dông, cliii yêu tp trung vào 02 hçrp phân 
chInh (Qnyêt djnh so 2035/QB-UBND-NN ngày 23/5/2013 cüa Chii tjch 
UBND tinh) 

- Hçp phân 1: Nâng cao nãng 1irc cho can b chính quyn cac cap ye quàn 
1, triên khai thirc hin các hot dng quán 1' thiên tai dira vào c9ng dng, vOi 
caCholtd9ng: 

+ To chuc dào to ye chInh sách co che và hung din th1rc hin quán 1 
thiên tai cong dông (QLTTCD) cho di ngQ giáng day, cac co' quan, can b dja 
phwmg và can b tr?c tiêp triên khai thrc hin QLTTCD a các cap. 

+ To chuc dào to ye các buó thrc hin QLTTCD cho CáC di ngii giãng 
dy QLTTCD các cap. 

- Hçrp phân 2: Tang cuäng truyên thông giáo diic Va nâng cao näng 1?c  cho 
cpng dOng ye quân 1 ru ro thiên tai, vai cac hott dng: 

+ Thành 1p nhóm triên khai th?c hin các hot dng QLTTCD ti cong 
dOng (do cong dông bâu ch9n). 

+ Thiet lap bàn do thiên tai và tInh trng dê bj ton thuo'ng a timg cong dOng 
(do cong dng t1r xây dirng diia trén hu'ing dn cua nhóm thirc hin QLTTCD ti 
cong dng); xây drng pano bàn do và bang huâng dan các buó'c co bàn ye chuân 
bj, irng phó và phic hôi ti trung tam cia môi cong dông. 

+ Thu thp, cp nht thông tin cho bàn do thiên tai và tInh trng dê bj ton 
thuong và duçic duy trI thrc hin hang närn (Thành viên cong dông thirc hin). 

+ Ctng dông xây dçrng ké hoch hang nàm ye phông, chông và quãn l ru 
ro thiên tai ciia cong dông. 

+ Thirc hin kê hoch din tp ye Phông, chông và giàm nh thien tai ti 
cong dOng hang näm (bao gOm cà các trang thiêtbj và dung cii ho trq). 

6. Ciing cô, nâng cao náng 1'c  b may diêu hành PCTT-TKCN cac cap 
- Kin toàn Ban Chi huy PCTT-TKCN các cap. Hang näm, to chuc hçp tOng 

kM rut kinh nghim cOng tác PCTT-TKCN näm truac và triên khai nhim v nàm 
tiêp theo. 

- Ciing cO di ngQ lam cOng tác PCTT-TKCN càc cap, tiêp tVc 1p kê hoch 
dâo tao, tp hun nâng cao nàng hjc phông chOng giàm nh thiên tai. 

- Thành lap các to, di xung kIch PCTT-TKCN các cap dê chii dng triên 
khai hot dng phông ngra, ang phO. Chii ' xãy drng tO, di thanh nien xung 
kIch ciia các doanh nghip (01 to, di/co quan, 20 —30 nguai/tô, di). 

7. Tang cu'O'ng nàng 1ii'c tim kiêm, cfru h, cIru nn 
Ban Chi huy Quân sir thj xâ, Cong an thj xã hang nãm to chuc: 
- Hun 1uyn, din tp y  ang phó bien dôi khI hu, phông chOng thien tai, 
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phông cMng cháy n& ctru nan, ciru h5. 
- Bôi duO'ng kiên thtrc nãng cao trmnh d cho can b trirc tip lam cong tác 

PCTT-TKCN. 
- BM duOig k näng sfr diing các 1oi phtrong tin TKCN. 
- Bào duO'ng vt tu thiêt bi, vn hânh phuong tin dé chñ dng 1rng phó thiên 

tai vâ TKCN; 1p  kê  hoach  trang bj, bô sung phu'o'ng tin, vt tu thit bj. 
- Tranh thu sr chi do vâ h trg ye nguôn 1irc các b, ngành trung uong, cüa 

UBND tinh dê tang cuông nàng liic, nâng cao hiu qua cong tác PCTT-TKCN. 
8. Xãy ding các phu'ong an PCTT, so' tan dan 
Can ciir vào däc diem thiên tai cüa dja phuang, hin trng các cong trInh 

PCTT và Co s ht tang hin có trên dja bàn, hang nàrn các phung th chirc rà 
soát, bô sung và 1p  các phuong an: 

Các phu?mg to chirc kiêm tra, rà soát, thông kê cii th s h, so nhân khâu 
trong khu vi7rc có nguy co xây ra ngp Iiit, st 10' dat; dông th0'i bô sung, hoàn 
thin phuong an so tan dan chi tiêt, cii the den tü'ng khOi, xóm, h gia dInh. 

Các phuong an phâi khá thi, sat v0'i thirc tê, dông thai t chrc trin khai 
cong tác chuân bj "4 tii chô" theo phuong an dugc duyt. 

9. Cong tác chuân bj hrc lu'Q'ng, phtro'ng tin, hu can, thông tin lien lac, 
ytêhàngnãm 

- Vê phuong an huy dng 1irc 1ung: Dê sn sang huy dng lirc luçing tai 
chô cOa các phu'O'ng lam nhim vii PCTT-TKCN, UBND thj xa giao cho Ban Chi 
huy Quân su thi xâ phôi hçip v0'i UBND các phu0'ng rà soát, kin toàn lirc lu'çmg 
xung kIch và mOi phu0'ng có 1 trung di dan quân t1.r V co dng dê lam nhim vi 
PCTT-TKCN khi có thiên tai bão liit xày ra... Ngoài 1rc krgng cua các dja 
phuong, hang nàm UBND thj xã k kêt hgp dông vó'i Trung doàn cânh sat co 
dng Bäc Trung B san sang tham gia cOng tác PCTT-TKCN. Cong an thj xã có 
k hotch buy dng hrc lucing cüa ngành tham gia cong tác PCTT-TKCN khi có 
lnh dieu dng cOa UBND thj xà. 

- Vé phuong an buy dng phuong tin: Trén co s& các phuong an dã duçc 
phé duyt, các phu0'ng dã chO dng buy dng phuong tin lam nhim vii PCTT - 
TKCN vó'i các doanh nghip, cá nhân có phuong tin nhu 0 to, may üi, tàu 
thuyen... trên dja ban. Ngoài ra, cOn có phuong tin c0'u h, c0'u nan  cOa các 
ngành Quân six, Cong an nhu: xc ô to ch0' ngu'O'i, ca nO, xuOng các loai, phao cüii 
sinh các loai, nba bat,... 

- ye phuong an dam báo hu can: DOi v0'i các vOng bj chia cat khi có 
lü, yeu cu phâi chun bj lucing thuc, thirc phâm, nuó'c uOng dam bâo dü ciru trçl 
trong th0'i gian 5 ngày; cp phuO'ng dam bào dü trong th0'i gian 3 ngày; các h 
dam báo dü trong 3 ngày. 

- Vê phu'o'ng an dam bão thông tin lien lac:  xây dirng, cñng cO phuong an 
dam bão thông tin lien lac  kjp th0'i, chInh xác, trong rni tInh huOng trên dja bàn 
thj xã. Chun bj dy dü thiet bj, vt tu dr phOng; TO chirc h thông thông tin 
chuyên dung bao gOm h thông din thoi cO djnh v tinh, din thoai di dng v 
tinh, xe lu'u dng phát song thông tin di dng.. .phiic v1i cOng tác PCTT khi mng 
din thoai cOng cong có si.r c; To chrc mng lu0'i buu chInh d báo dam thông 
tin lien lac  trong mi tlnh hung. Hu0'ng dn UBND các cap thu0'ng xuyen nâng 
cp, bào trI h thng thông tin co s& dáp mg yeu câu thông tin, tuyen truyen phic 
yu chi dao, chi huy PCTT. 

- ye phuong an dam báo y te: Trung tam y te có k hoach chuân bi nhan 
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1irc, vat tu, thiêt bj y t sn sang cho cong tác so' cp ciru, v sinh môi tru'ng, 
phông chông djch bnh trong và sau thiên tai vri so lu'çing hang näm. 

10. Cong tác khàc phçic hu qua 
- Trong hot dng khàc phiic hu qua sau thiên tai, uu tiên cong tác tim 

kiêm ngithi bj mat tIch; ctru chtra ngithi bj thuong và thäm hôi dng viên gia dInh 
ngui bjnn; ho trçi khân cap 1uangthrc, thuc ch&a bnh, nhu yu phm thit 
yêu và ho trçY tam 1 dé on djnh dè'i song cüa nguô'i dan khu virc bj thiên tai. 

- Triên khai kjp thô'i cong tác ye sinh, môi tru'ng, tiêu dôc, khir trüng; 
phông chông djch bnh, chäm soc y tê; xir 1 nguôn nu'c sch cho ngu'ii dan khu 
vi:rc bj thiên tai. 

- Thông kê, dánh giá thit hi: To chi,'rc thông kê, dánh giá dñng thrc chit 
thit hi do thiên tai gay ra, tong hçip báo cáo kjp thai cap trên và d xut nhu cu 
ho trg vàphu'ong an khäc phic hu qua. 

- Ho trg giOng cay trông, vt nuôi, vt ti.r, trang thiêt bj, nhiên 1iu và các 
diêu kin thiêt yêu khác dé phiic hôi san xuât; cung t'rng vt tu, hang boa thit yu 
vá thrc hin bin pháp quán 1 bInh On giá, bInh on thj tru'mg. 

- Ho tro sra chü'a, khãc phic truó'c mAt các cong trInh phông, chông thiên 
tai, giao thông, co So y tê, trung h9c, thüy 1i, cAp nu'âc, din 1irc, thông tin lien 
1tc... nhAm giái quyêt nhthig nhu câu cAp thiêt cua nhân dAn. Tiên hành phân 1oi 
các h tAng bj hu hông nng dua vâo chuong trInh, kê hotch trung han, dâi hn 
de sira chua, khôi phiic, nâng cap theo hung ben vitng, lAu dAi. 

- Huy dng, quyên gop và phân bô nguOn hrc ciru trq, h tr?:  Vic huy dng 
nguôn 1rc ciru trg, ho tra khAc phc hu qua thiên tai phái duçc thirc hin trên 
tinh than tuong than, tu'ong ái, lá lành düm lá rách trong ctng dông; nba ntrc va 
nhân dan cñng lam; cong dông doanh nghip và các nhà háo tam cüng h trc'. To 
chic tip nh.n, phân bô, quán 1 vâ 511 diing nguOn 1irc CÜ'U trg phái dam bão 
ding muc dIch và hiu qua; dng dôi tu'ng, cong bang, dan chü, cong khai và 
minh bach. 

V. Co die tài chInh 
1. Trách nhim xy drng kê hoich tãi chInh 
- U ban nhân dan thj xA xây dirng khái toán dê dir trñ kinh phI cho các hot 

dng phi cong trInh, cOng trinh, dci trU vt tu nguyen lieu, mua sAm trang thiêt b 
và các khoân chi tiêu cho hott dng theo kê hoch PCTT vâ phuong an irng phó 
thiên tai hang nAm. 

- Phông Tài chInh - Kê hoch cAn ctr khâ nAng can dOi vOn dâu tu công, 
tham mu'u UBND thj xA bO trI kinh phi thcxc hin cAc chuong trInh, dir an PCTT 
theo quy djnh hin hành; báo cáo UBND thj xA xem xét, phân bô kê hoch von 
thcrc hin k hoch PCTT vá phu'cing an trng phó thiên tai cüa các phu?mg và cAc 
co quan, don vj. 

2. Nguôn hi'c thçi'c hin 
- Ngân sách Trung u'ong: Dê nghj các B, nganh Trung u'ong ho trq kinh phi 

d thj xA trin khai thrc hin các chuo'ng trInh, dci  An; 
- Ngan sách dja phu'ong: Dau tu, mua sAm các phuong tin, trang thiêt b 

phiic v1i cho cOng tác PCTT-TKCN theo phu'o'ng chAm "4 ti chô", trangbj 
nhu'ng diu kin c.n thit phiic c' cOng tAc tp huan, thông tin, tuyên truyén, 
PCTT-TKCN; dâu tu' sira chQ'a các cong trinh khAc phiic khân cap hu qua thien 
tai; tu si1ra các cOng trInh Ach yêu truc mi1a mua bAo, hO trg khAn cAp On djnh 
dôi s6ng cüa nhân dAn vüng bj thit hti do thiên tai. 



13 

- Qu Phông, ching thiên tai: Sr diing d h trçl các hott dng phông ng1ra, 
rng phó, khàc phitc hu qua thiên tai theo quy djnh ti Nghj djnh 94/2014/ND-

CP ngày 17/10/2014 Va Nghj djnh 83/2019/ND-CP ngày 12/11/2019 sira dôi bô 
sung mt so diêu cüa Nghj djnh 94/2014/ND-CP ngày 17/10/20 14 cüa ChInh phü 
quy dnh ye thành 1p  và quân 1)2 Qu phông, chông thiên tai; theo quy djnh tti 
Quyêt djnh so 2153/QD-UBND ngày 03/7/2020 cüa UBND tinh Ngh An ye 
vic ban hành quy chê to chiirc và hoat dng cüa Qu9 phông, chông thiên tai tinh 
Ngh An. 

- Ngoài ra, cong tác PCTT-TKCN con duçic thirc hin theo phuo'ng thirc "Nhà 
nuó'c giU vai trô chü dao,  to chirc vâ cá nhân chü dng, cong dông giüp nhau", sir 
diing hiu qua nguôn lirc hO trcitui các tO chirc, cá nhân trong và ngoài nuóc. 

VI. Trách nhim cfla to chüc, cá nhân trong vic thu'c hen, kiêm tra, 
theo dOi, don dtôc vic thiyc hin kê hoch phOng chông thiên tai 

1. Trách nhim thyc hin kê hoch phông, chông thiên tai 
1.1. Ban Chi huy PCTT-TKCN thj xà. 
- Quàn 1)2 hot dng PCTT-TKCN, chi huy, diêu hânh trong phm vi toàn 

thi xâ; 
- Thirc hin nhim vii PCTT theo quy djnh tai  Khoân 1 diu 43 cüa Lut 

PhOng, chông thiên tai; 
- Chi buy irng phó thiên tai, tim kiêm ciru nin trong thiên tai trên dja bàn 

thj xã; Triên khai các giãi pháp cOng trInh và phi Cong trinh trong Cong tác 
phông, chông, üng phó, khàc phuc hu qua do thiên tai; 

- Chü tn thirc hin các chuong trInh, kê hoach, phuong an phông, chông, 
irng phó thiên tai trên dja bàn thj xä dà dugc phê duyt; 

- To chirc trirc ban, kjp th0i thông tin, cãnh báo cho các si, ban, ngành, 
dan vi, các phrng dê triên khai các bin pháp phOng, chOng, i1ng phó và 
khäc phic hu qua thiên tai. 

1.2. Các phOng, ban, ngành cap thj. 
Trên cci s thâm quyên và nhim vi duqc giao, các phông, ban, ngành cap 

thj chü dng to chirc triên khai thirc hin kê hoach phông, chOng thiên tai. Kiêm 
tra, thanh tra, giái quyêt khiêu nai,  to cáo, xi.r 1)2 vi phrn pháp 1ut ye phOng, 
chông thiên tai theo thâm quyên. 

1.2.1. Ban chi huy Quân si1, Cong an thj xã. 
- Xây dirng kê hoach và chi dao  các dan vj trV'c  thuc xây dirng kê hoach 

boat dng tim kim ciru h, ciru nan.  Phôi hp vth phOng Kinh te hung dan các 
dia phuang, dan vj xay drng lirc 1ung tai  ch, trang bj phuong tin, thiêt bj, 
cOng ci, tt chirc tp huân, huân 1uyn, diên t.p, hu'óng dan k9 nàng d lmg phó 
c1ru nan,  ci'ru h kjp thai, hiu qua các,tlnh huOng sir cO, thiên tai; 

- Thithng xuyen kiêm tra và có ké hoach to chi'rc tp kêt, quãn 1)2 sir diing các 
phuung tin, trang thit bj d tharn gia kjp thi, có hiu qua cOng tác tim kiêm ciru 
nan, cu ho khi xày ra thiên tai; dc bit là tai  các khu virc xung yeu (yen sOng, 
yen bin, vüng trüng thâp, vüng có nguy co bj lü, sat  Ri dat...). SAn sang phOi hqp 
vói các dan vj, h try, chi vin cho các phithng ngay khi cO yêu câu; 

- Hang nAm, Ban Chi buy Quân sir thj xã xây dmg các Phuang an tim kiêm 
ciru h, cü'u nan;  COng an thj xã xây dirng phuung an dam bâo an ninh, trt tu an 
toàn xA hi khi có thiên tai tren dja bàn thj xâ; 

- Chü dng thiic day hp tác vó!i lirc 1ung quân di, cOng an các huyn ban 
hun 1uyn, dào tao,  din tap; trao dOi kinh nghim irng phó thiên tai và ciru h, 
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ciiru nin, dam bào an ninh, trât tr an toàn xã hi thit thirc, hiu qua. 
1.2.2. Phông Kinh tê thj xa. 
Là co quan thuing trirc cüa Ban chi huy PCTT-TKCN thj xã; 
- Tham muu trirc tip, toàn din cho Ban chi huy PCTT và TKCN th xâ 

trong cô11g tác PCTT và TKCN trén dja bàn thj xã. 
- To chrc thông kê, ii 12  thông tin, xây dirng Co s& du' 1iu phic vii hot 

dng quãn 1 Nhà nuc ye phông, chông thiên tai; dào t?o,  bôi duOng chuyên 
môn, nghip vi cho nguô'i lam cong tác phông, chông thiên tai. 

1.2.3. Phông Quàn 1 do thj. 
- Lp phucing an dam bâo giao thông thông su& trong müa mua bào. Dc 

bit chi các vüng ngp 1it, các vüng tr9ng diem khi can 1rng ctru và chi do tot 
các phrnmg an dã xây dirng. 

- Chü trI phôi hçip vâi các phông ban, don vj, các phung to chirc kiêm tra, 
phân 1oi chat 1ung cong trInh XDCB, nba cira dê có ké hoch tu bô, si:ra chüa, 
dô bO nhng côngtrInh không an toàn, hoc có phu'ong an so tan phàng tránh 
ngui và tài san dôi vó'i cong trInh ko dü sirc chông d vi bão lut, nhât là các 
trung h9c, nhà tré, bnh vin, tr?m y te và nhüng cong trInh nhà cao tang, chung 
cu i thj xã. Co phuong an bâo v các cong trinh dang thi cong d dang khi có 
thiên tai xày ra. 

1.2.4. PhôngTài chInE- Kê hoch. 
- Can dôi, bô trI von dâu tu cho cong tác phông, chông thiên tai và tim kiêm 

ciru nin dê các phông, ban cap thj triên khai thirc hin kjp tiên d, dt hiu qua; 
- Lông ghép ni dung phông, chông thiên tai vào trong ké hoch phát triên 

kinh tê - xã hôi cüa thi xà. 
1.2.5. PhOng Lao dng, Thuang binh và Xâ hi; Phông Y tê; Phông Tài 

nguyen và Môi trung, theo chü'c näng nhim vii ducic giao: 
- Chi dto thirc hin vic bão dam an toàn cac khu virc san xuât kinh doanh, 

an toàn ye nguôn din và duing day tái din và cac Ca si cOng nghip trên dja 
banthjxã; 

- Co kê hotch dam báo dir trü và chuânbj vat tu, thuôc men, nhiên 1iu, 
hang boa, luang thirc, thirc phâm và kinh phi can thiêt dê dam bão diêu kin sinh 
hot, di sOng, ho trç ciru tê cho nhân dan, x1r l' ye sinh mOi tru&ng, phông, 
chông djch bnh và an toàn cong dông trong ving xáy ra thiên tai; phôi hçp vâi 
chInh quyên dja phtxang các cap thirc hin tot vic dir phông ti ch; chi d?o  vic 
cap c1ru nan nhân, phOng, chông bnb djch trtnfic, trong và sau khi thiên tai xày 
ra; 

- D xut chinh sách h ti cho cac dja phu'ang bj thit hai  dothiên tai dê 
sm n djnh di sOng nhân dan vüng thien tai trInh UBND thj xâ quyêt djnh; 

- Hung dn cho can b y té và cong dOng ye k' thut cap cüu thông 
thu'Ong, bin pháp v sinh mOi tru0'ng; hung dn vic lông ghép giO'i trong cac 
hot dng phông, chông thiên tai. 

1.2.6. PhOng Giáo dc và Dào t?o. 
- Chi dto thrc hin lông ghép kiên thirc phOng, chông thiên tai vào chuong 

trInh các cap; 
- Lp quy hoch xay dirng các tru&ng hoc, ca sâ giao diic, dào tao kt hap 

phông, chOng thien tai phii hpp vi dc diem thiên tai cüa tmg vüng, dja phuong 
dé bào dam an toàn. 

1.2.7. Phông Van hóa thông tin, Trung tam Van boa th thao vâ Truyn 
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thông. 
- Lp kê hoach và chi dao thuc hiên vic báo darn an toàn, thông suôt cho 

mng thông tin chung; chi do các doanh nghip bu'u chInh, viên thông trên dja 
bàn xây dirng kê hoch, chuân bj dir phông trang thiêt bj thông tin chuyên dung 
phc vii phông, chông thiên tai trong mpi tInh huông thiên tai xày ra; 

- Phôi hçp vi Thuô'ng trirc Ban Chi huy PCTT-TKCN thj xã, các doanh 
nghip vin thông triên khai, to chtrc thirc hin nhàn tin cãnh báo thiên tai qua 
din thoi di dng cho nhân dan biêt và chñ dng tránh tri1 an toàn; 

- Lp kê hotch và dê xuât thiêt 1p h thông thông tin dir phông sir diing 
cong ngh thông tin v tinh Inmarsat phiic vii cong tác chi do, chi huy, diêu 
hành, xir 1 kjp thi các tInh huông khân cap do thiên tai lam té 1it h thông 
thông tin lien lc. 

1.3. UBND các phung. 
- TO chirc thirc hin các nhim vii và trách nhim theo quy djnh cüa Lut 

Phông, chông thiên tai, các van bàn huó'ng dan thirc hin và kê ho?ch phông 
chông thiên tai cap thj; 

- Triên khai th1rc hin xây dirng ké hoach phông, chông thiên tai, các 
phuong an 1rng phó phu hgp vi các loi hInh thiên tai ti da phuang; to chirc 
thirc hin nhim vii phông chông thiên tai trên dja bàn; 

- TO chirc triên khai thirc hin có hiu qua cong tác phông ngira, ü'ng phó và 
khäc phuc hâu qua thiên tai trên dia bàn quàn l2; chuân bj hrc ltrcing, phuang tin 
vt ti.r, trang thiêt bj san sang dê üng ctiru kjp thai khi thiên tai xáy ra nhám giâm 
thiêu thit hi den müc thâp nhât;,  

- To chirc thu Quphông, chông thiên tai trên dja bàn quán l,2 dam bão theo kê 
hoich giao và chuyên ye tài khoãn Qu phông, chông thiên tai thj xâ theo quy djnh; 

- Chü dng huy dng nguôn !irc và lông ghép các hoot dng phông chông 
thiên tai vào ké hotch phát triên kinh te - xã hi cüa dja phucing; 

- Hang nãrn, Ban Chi huy PCTT-TKCN các phung thông kê, l.p dir toán 
kinh phi dâu ti.r, rnua sam trang thiét bj phiic vti cOng tác PCTT-TKCN trInh các 
cap có thâm quyên phé duyt. 

1.4. Uy ban Mat trân To quOc, các doãn the, to chüc kinh te - xa hi, dan vj 
cá nhân Co lien quan. 

- Dé nghj Uy ban Mt trn To quOc thj xã, các doàn the: Day rnmnh cOng tác 
tuyên truyên, phO biên, giáo diic pháp lut, nâng cao kiên thirc, hiêu biét và kinh 
nghim nâng cao nang 1irc cong dông phOng nglra thiên tai; t chñ'c các di thanh 
niên tInh nguyen, xung kIch, vn dng doàn viên, hi viên t'rng ci.'ru cong trInh tim 
kiém ciru nn và khàc phiic hiu qua thién tai. Vn &ng, tiêp nhãn, phãn phOi và 
quàn l, sfr diing các nguOn ctru trç, dóng gop ti,r nguyen dé h tr? nhân dan khàc 
phiic hu qua do thiên tai; 

- Các co' quan nhà ntrc, tO chuc kinh - xâ hi dóng trên dja bàn thj xã và 
môi cong dan: Triên khai thirc hin các quy dlnh  cüa Lu.t PhOng, chng thiên tai 
và các van bàn htr&ng dan thirc hin; chü dông tIch crc thixc hin nhim vii phOng 
ngra, 1rng phó, tIm kiêm cuu n?n  và khàc phiic hu qua thiën tai theo trách nhim 
vâ pham vi quàn 1', dông thi chuân bj sn sang hrc lLrng, phuang tién, vth tir dé 
chü dng tham gia ü'ng c.ru khi có 1nh cüa UBND va Ban Chi huy PCTT và 
TKCN các cap. 

2. Cong tác giám sat và chê d báo cáo 
2.1. Giám sat và dánh giá. 
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- UBND các phuèng, các phông, ban ngãnh, dn vj phân cong can b 
chuyên trách giárn sat, dánh giá vic thirc hin Kê hoch PCTT-TKCN hang nàm 
dê lam can cur diêu chinh Ké hoach Phông, chông thiên tai cap thj xã. 

- Trên Ca s thông tin thu thp dugc ti.'r báo cáo dánh giá cüa các phông, 
ngành, và dja phuang, UBND thj xä, Ban chi huy PCTT-TKCN thj xã sê rà soát 
ni dung, tiên d cüa ké hoch PCTT giai do?n 2021 - 2025, tiên hành diu 
chinh, bô sung hang näm phui hgp vi tInh hInh thirc tê cüa thj xã. 

2.2. Báo cáo tInh hInh thirc hin Kê hoch Phông chông thiên tai. 
- Báo cáo dt xuât: Các phung và các ban, ngành triên khai các hot dng 

phi cong trInh, cOng trInh theo kê hoich gp khó khän ye nhân hxc, tài chInh hoc 
gp sir cô ánh hu&ng den tInh m1ng, tài san can báo cáo dt xuât ye UBND thj 
xã, Ban chi huy PCTT-TKCN thj xä dê kjp thai xur 1'. Trong báo cáo dt xuât 
nêu torn tat sir viêc, nhtrng khó khãn tth ngi can giái quyêt. 

- Báo cáo djnh kS':  Cuôi nàrn các phOng, ban, ngành và UBND các phung 
thirc hin báo cáo két qua thrc hin kê hoch PCTT cüa dan vj, dja phuo'ng ye 
UBND thj xã, Ban chi buy PCTT-TKCN thj xã. Trong báo cáo cuôi närn nêu rO 
tInh hInh thiên tai dja phucing, ânh hu&ng thiên tai den linh virc quán l cüa các 
phOng, ban, ngành; cOng tác triên khai các hot dng PCTT theo kê hoach; nhü'ng 
thun 1çi, khó khãn, bài h9c kinh nghim và nhu'ng kiên nghj can quan tam, giái 
quyêt. 

- Trên ca sO' báo cáo cüa các phông, ban, ngãnh, dcm vj và UBND các 
phuO'ng, ThtrO'ng trirc Ban Chi huy PCTT-TKCN thj xã tong hp, báo cáo tiên d 
thuc hiên k hoch phông chông thiên tai cap tbj hang näm. 

3. Giao Co quan thu'ông tri'c Ban Chi huy PCTT-TKCN thi xã (P/thng 
Kin/i tê) 

Tharn muu, to chirc kiêrn tra, dOn dOc các phOng, ban, ngânh, dan vj, UBND 
các pbung, các doàn the, to chuic kinh tê, to chirc xã hi và cá nhân lien quan 
trên dja bàn thj xã trin khai thirc hin ke hoch nay; hang narn to chirc ra soát, 
cp nht, d xut, tham muu diu chinh, bO sung ke hoch cho pbü hqp vâi tInh 
hInh thrc t và thirc hin ché d báo cáo theo quy djnh./. 

7\T0'j n/ian: 
- Ban CH PCTT và TKCN tinh Ngh An (b/c); 

- TT Thj ui'; TT HDND thi xâ (b/c); 

- Chü tch, các PCT UBND thj x; 

- Các phong, ban, ngành, dGn vj cp thi (t/h); 

- UBND các phurng (t/h); 

- L'ru: VT, KTA 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU TICH 

Vö Van Hung 
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