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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-UBND Kon Rẫy, ngày      tháng       năm   

                             

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện,  

Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS huyện tại cuộc họp 

 triển khai các biện pháp phòng chống bão só 4 (bão Noru) 

 

Chiều ngày 26/9/2022, tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện , đồng 

chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-

TKCN&PTDS huyện chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai các biện pháp phòng 

chống bão số 4 (bão Noru). Tham dự cuộc họp tại các điểm cầu có các thành viên 

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PsTDS huyện, xã, thị trấn. 

Để chủ động phòng chống, ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất 

do mưa bão có thể xảy ra trên địa bàn huyện; Đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch 

UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS huyện chủ trì cuộc họp, 

yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị liên quan, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS cấp 

huyện, cấp xã, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai một số nội dung sau: 

1. Chủ động triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bão số 4 

(bão Noru) theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành, nhất là Công điện số 

04/CĐ-CTUBND ngày 25/09/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công văn 971-

CV/HU ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Công văn số 1120/UBND-

TH ngày 25/09/2022 UBND huyện về việc chủ động phòng chống, ứng phó với 

mưa, bão (bão Noru), cũng như các Kịch bản, Phương án, Kế hoạch phòng chống 

bão lũ của các đơn vị, địa phương đã xây dựng, ban hành thực hiện với tinh thần 

chủ động, quyết liệt, hiệu quả và tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh 

giác.  

  2. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS huyện: Tăng cường 

bám sát địa bàn được phân công(1); từ ngày 26/9/2022 chủ động trực tiếp xuống cơ 

sở để hướng dẫn, phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai các biện 

pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có mưa bão, lũ ống, lũ 

quét, ngập lụt, sạt lở đất xảy ra; kịp thời báo cáo tình hình về Phòng NN&PTNT 

(Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS huyện) trước 

14h30’hằng ngày để tổng hợp, báo cáo UBND huyện. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về cơn bão số 4 cũng như 

mức độ nguy hại của bão lũ với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả đến từng hộ dân 

                                           
(1) Thông báo số 01/TB-BCH ngày 24/9/2021 của BCH PCTT-TKCN&PTDS huyện về Phân công nhiệm 

vụ các Uỷ viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Kon Rẫy; Công 

văn số 01/CV-BCH ngày 03/8/2022 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS huyện về điều chỉnh danh sách phân 

công nhiệm vụ các Uỷ viên BCH Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Kon Rẫy. 
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biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống (thực hiện thường xuyên, liên 

tục từ ngày 26/9/2022). 

Phòng NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với các thủy điện nắm bắt tình hình, 

thời gia xả lũ để kịp thời thông tin đến người dân vùng hạ lưu. 

4. UBND xã, thị trấn:  

- Kểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, khu 

vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ 

chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra  (như: Thôn 

9, thôn 2 xã Đăk Kôi; các thôn dọc sông của xã Đăk Tơ Lung; Thôn 10 xã Đăk 

Ruồng; các thôn của xã Đăk Pne...các điểm cầu tràn, đường có nguy cơ nước 

băng, sạt lở khi mưa lớn...); Hoàn thành và báo cáo về Phòng NN&PTNT trước 

12h00’ ngày 27/9/2022. 

-  Phối hợp với phòng KT-HT tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra các 

điểm giao thông xung yếu, hệ thống cầu treo dân sinh...có nguy cơ xảy ra ách tắc, 

mất an toàn giao thông trong mùa mưa, lũ để chủ động có các biển cảnh báo đến 

người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Hoàn thành và báo cáo về Phòng 

NN&PTNT trước 12h00’ ngày 27/9/2022. 

5. Các cơ quan liên quan, Phòng GD&ĐT, UBND xã, thị trấn, các đơn 

vị trường học: Rà soát, kiểm tra các nhà dân, phòng học, trường học, trụ BTS…để 

có giải pháp gia cố, giằng, chống…đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các trường hợp 

bão lũ xẩy ra.  

6. Các địa phương thực hiện tốt phương châm “”4 tại chỗ” trong phòng 

chống bão lũ, cụ thể: 

6.1. Chỉ huy: 

- Trực lãnh đạo: Đề nghị Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ 

đạo. 

- Trực chỉ huy: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, thành viên Ban Chỉ 

huy PCTT-TKCN&PTDS các cấp (cấp huyện có thêm Phòng NN&PTNT – cơ 

quan thường trực). 

6.2. Lực lượng: 

- Huy động tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tronh các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện cùng tham gia phòng chống bão lũ, 

nhất là các vùng có nguy cơ cao. 

- Hệ thống chính trị cấp xã, thanh niên xung kích; đồng thời UBND xã, thị 

trấn có kế hoạch để huy động lực lượng dân quân cấp xã (khoảng 600 người). Phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đến từng thôn, làng, từng điểm có nguy 

cơ cao. 
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- Lực lượng vũ trang huyện (BCH Quân sự: khoảng 25 CBCS, Công an 

huyện: khoảng 30 CBCS): Trực sẵn sàng để tham gia công tác phòng chống bão lũ 

khi có yêu cầu. 

- Trung tâm y tế, Phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Đăk Rve, các trạm y 

tế xã: Chủ động chuẩn bị nhân lực, cơ số thuốc, vật tư y tế... theo quy định để chủ 

động tham gia khám chữa bệnh cho nhân dân trong bão lũ. 

* Các đơn vị, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ trên và báo về Phòng 

NN&PTNT trước 15h00 ngày 27/9/2022. 

6.3. Vật tư, phương tiện: 

* Về các phương tiện cơ giới: 

- Các địa phương chủ động rà soát, thống kê và có kế hoạch, phương án 

trưng dụng các xe múc, xe ủi, xe ô tô... trên địa bàn để tham gia; hoàn thành và 

báo về Phòng KT-HT trước 14h00 ngày 27/9/2022 

- Đối với cấp huyện:  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng 

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS huyện chỉ đạo, thực hiện. 

Giao Phòng KT-HT chủ trì tham mưu phương án trưng dụng các phương 

tiện cơ giới phục vụ phòng chống bão lũ trên địa bàn huyện; hoàn thành và báo về 

UBND huyện trước 15h00 ngày 27/9/2022. 

* Về phương tiện cứu sinh (phao, áo cứu sinh): Giao Phòng NN&PTNT, 

UBND xã, thị trấn rà soát, bố trí, đảm bảo các lực lượng tham gia phòng chống 

bão, lũ đều được trang bị đảm bảo an toàn. 

 * Về điện: Chi nhánh điện lực huyện rà soát và chủ động các biện pháp đảm 

bảo an toàn mạng lưới điện và cung cấp điện đầy đủ cho các đơn vị, địa phương 

trong mùa mua lũ; kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra; có kế hoạch bố trí một 

số máy phát điện dự phòng phục vụ cho các cơ quan trung tâm (như trụ sở Huyện 

ủy, HĐND-UBND huyện....). 

* Về thông tin liên lạc: Trung tâm viễn thông, Bưu điện huyện chủ động 

triển khai lực lượng xử lý các sự cố xẩy ra (nếu có) đảm bảo giữ vững thông tin 

liên lạc. 

6.4. Hậu cần: Phòng KT-HT, UBND xã, thị trấn chủ động kiểm tra, rà soát 

các hàng hóa, nhu yếu phẩm hiện có trong nhân đan và tại các cửa hàng, doanh 

nghiệp để có phương án đảm bảo sinh hoạt của người dân nếu có bão lũ, nhất là 

các vùng có nguy cơ bị chia cắt.  

* Các nội dung chuẩn bị theo phương châm “”4 tại chỗ” các đơn vị, địa 

phương hoàn thành trước 15h00 ngày 27/9/2022. 

7. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị 

liên quan, thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS cấp huyện, cấp xã, UBND 

các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng 

với nhau nhằm thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị phòng, chống bão. 
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8. Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện:  

Theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

Báo để các đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCH PCTT-TKCN&PTDS huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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