
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ TRẤN TIÊN KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v chủ động ứng phó mưa 

lũ trên địa bàn thị trấn.

                     #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN thị trấn;
- Các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể;
- Ban nhân dân 6 thôn, 2 khối phố.

Thực hiện Công văn số 2873/UBND-VP ngày 13/10/2022 của UBND 
huyện Tiên Phước về việc triển khai thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 
12/10/2022 của UBND tỉnh; để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, Ủy ban 
nhân dân thị trấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các bộ phận, ngành, đoàn thể, Ban 
nhân dân thôn, khối phố tăng cường theo dõi chặt chẽ, triển khai kịp thời, quyết 
liệt, hiệu quả các biện pháp chủ động ứng phó, trong đó tập trung thực hiện các 
nội dung sau:

1. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung triển 
khai công tác phòng chống thiên tai kịp thời, hiệu quả theo phương châm “bốn 
tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, đặt nhiệm vụ đảm bảo an toàn của Nhân 
dân là trên hết.

2. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, thời tiết qua các bản tin
dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn; trên các phương tiện thông tin
đại chúng, trang thông tin điện tử http://pctt.quangnam.vn, trang Facebook
Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam, thông tin lượng mưa tại các trạm
khí tượng thủy văn chuyên dùng thông qua ứng dụng VRAIN trên điện thoại di
động và địa chỉ http://vrain.vn để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống có
thể xảy ra. Tổ chức công tác truyền thông, thông tin kịp thời đến đoàn, hội viên 
và nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. Chủ động chỉ đạo triển 
khai các biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong Phương 
án ứng phó với thiên tai. Kịp thời bổ sung, tham mưu điều chỉnh, bổ sung 
phương án nhất là các khu vực, hộ gia đình có nguy ngập lụt, sạt lở đất để kịp 
thời ứng phó.

Tiếp tục tập trung khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 (Noru) và mưa 
lớn ngày 10/10/2022; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ để kịp thời 
chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục kịp thời; kiên quyết thực hiện di dời đối 
với các hộ có nguy cơ mất an toàn, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, 
khu vực dễ cô lập khi nước lũ lên nhanh.

3. BCH PCTT&TKCN thị trấn
Thực hiện theo đúng nội dung tinh thần tại thông báo số 02/TB-BCH ngày 

26/9/2022 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy, Tổ giúp việc 
PCTT&TKCN trên địa bàn thị trấn Tiên Kỳ. 



Tăng cường cập nhật thông tin, bám sát địa bàn, kịp thời chỉ đạo công tác 
phòng, chống tại địa bàn phụ trách; thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo 
(định kỳ, đột xuất) về thường trực BCH thị trấn; nghiêm túc thực hiện trực ứng 
cứu 24/24 tại cơ quan, đơn vị phụ trách từ đêm ngày 13/10/2022 đến hết ngày 
16/10/2022.

4. Bộ phận Văn hóa xã hội:
- Thường xuyên cập nhật thông tin và tuyên truyền về tình hình mưa lũ 

trên đài truyền thanh IP. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền lưu động để 
người dân kịp thời nắm thông tin và chủ động ứng phó. Đảm bảo hoạt động 
thông tin liên lạc, điện phục vụ chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lớn

- Chủ động liên hệ với cơ sở kinh doanh tiếp tục ký biên bản ghi nhớ cam 
kết đảm bảo lương thực, thực phẩm, đảm bảo hậu cần cho nhân dân khu vực sơ 
tán.

5. Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn 
- Trực tuyến chỉ đạo lực lượng xung kích thị trấn sẵn sàng ứng phó và 

phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia phòng, chống và khắc phục thiệt hại 
sau mưa lũ.

- Thường xuyên kiểm tra, kịp thời đề xuất bổ sung đảm bảo phương tiện 
trong phòng tránh, ứng cứu cho lực lượng cứu hộ.

6. Công an, Ban BVDP 
- Quyết liệt nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá trên sông, trên các khu vực 

nước ngập sâu.
- Chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao 

thông tại các ngầm tràn, các khu vực ngập sâu, khu vực nguy hiểm, không để 
xảy ra các trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người.

- Phối hợp bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và 
phương tiện đi lại trên các tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, nơi có nguy 
cơ sạt lở đất.

7. Bộ phận Địa chính – Xây dựng:
- Tiếp tục rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực 

bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ 
quét, sạt lỡ đất. 

- Thông báo cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình trên địa bàn về 
tình hình mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó, có phương án đảm bảo an 
toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư tại công trình; trường hợp không 
đảm bảo an toàn phải tổ chức di dời công nhân, phương tiện thi công đến nơi an 
toàn; tổ chức kiểm tra, thực hiện đầy đủ biện pháp, phương án kỹ thuật an toàn 
đối với công trình hồ chứa nước đang thi công.

- Phối hợp các Tổ xung kích chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật 
tư kịp thời khắc phục ngay các điểm bị sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ trên đường 
bảo đảm thông tuyến, đi lại an toàn.

8. Ban quản lý Chợ Tiên Phước thường xuyên cập nhật tình hình mưa 
lũ, đẩy mạnh thông tin tình hình diễn biến đến các hộ tiểu thương, chuẩn bị sẵng 



sàng kịch bản ứng phó khi xảy ra ngập úng; vận động hộ tiểu thương chủ động 
di chuyển hàng hóa đến nơi an toàn, chỉ nên để lại lượng nhỏ hàng hóa đủ cung 
ứng hằng ngày tại chợ.

9. Ban giám hiệu các trường học Tổ chức phân công trực 24/24 tại cơ 
quan, đơn vị; tăng cường theo dõi các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên, rà 
soát bổ sung phương án để chủ động phòng chống; tăng cường kết nối thông tin 
với phụ huynh học sinh để nắm tình hình, nhất là học sinh phải qua các cầu, 
cống, đoạn đường thường ngập nước khi đến trường, tan trường; tùy diễn biến 
tình hình, chủ động liên hệ phụ huynh học sinh tổ chức đón, kiên quyết không 
để học sinh tự về khi diễn biến mưa lũ phức tạp; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, 
địa điểm khi tổ chức di dời nhân dân đến tránh trú. 

10. Trạm y tế đảm bảo cơ số thuốc để kịp thời tổ chức công tác sơ cấp 
cứu; chỉ đạo Cộng tác viên Y tế thôn, khối phố phối hợp đảm bảo công tác sơ 
cấp cứu tại cơ sở, tiếp tục rà soát, bổ sung, sẵn sàng triển khai phương án phòng 
chống dịch bệnh trong thiên tai.

11. Ban nhân dân thôn, khối phố: Tăng cường công tác tuyên truyền, 
kích hoạt các Tổ xung kích, chuẩn bị sẵn phương tiện, triển khai lực lượng xung 
kích kiểm tra, rà soát, sẵn sàng chủ động di dời, sơ tán người, phương tiện và tài 
sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực trũng thấp thường xuyên 
xảy ra ngập úng, các khu vực cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, nhà không 
đảm bảo an toàn để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, Nhà 
nước. Đối với các khu vực có nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá, tiếp tục tổ chức 
tuyên truyền, khuyến cáo Nhân dân chủ động quan sát khi thấy các dấu hiệu bất 
thường như: nứt đất, nứt nhà, cây nghiêng, nước chảy sườn đồi chuyển màu,... 
cần chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, bộ phận, Ban nhân dân thôn, khối phố triển 
khai thực hiện nghiêm túc theo nội dung công văn này./.

Nơi nhận:
- UBND, BCH PCTT huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND thị trấn;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

  #ChuKyLanhDao
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