
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

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

BÁO CÁO   

Công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục thiệt hại 

cơn bão số 4 (bão Noru) trên địa bàn huyện Kon Rẫy 
 

Thực hiện các Văn bản chỉ đạo: Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 

25/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó với bão Noru và 

mưa lớn trên địa bàn tỉnh;  

Thực hiện Công văn số 3360/UBND-NNTN ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về 

việc triển khai Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 30/9/2022 của Văn phòng Chính phủ; 

Thực hiện Công văn số 113/PCTT ngày 03/10/2022 của Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum về việc rà 

soát tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 4; 

Thực hiện các Công văn  của Thường trực Huyện ủy số: 969-CV/HU ngày 

26/09/2022 về triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4 (bão Noru); số 

971-CV/HU ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ động phòng, 

chống bão số 4 (bão Noru). 

UBND huyện Kon Rẫy tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống, ứng phó, 

khắc phục thiệt hại cơn bão số 4 (bão Noru) trên địa bàn, cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện  

- UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-

TKCN&PTDS huyện; UBND, BCH PCTT-TKCN&PTDS các xã, thị trấn; các 

đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các phương án, kế hoạch đã xây dựng, 

tăng cường công tác phòng chống, ứng phó tình hình mưa, bão(1); thực hiện 

nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và của Huyện ủy trong việc triển 

khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện; 

tăng cường công tác kiểm tra, bám sát địa bàn; tổ chức trực ban, theo dõi diễn 

biến tình hình thời tiết, phối hợp trong công tác PCTT, rà soát nguồn vật tư, lực 

lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm thiết yếu sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn 

khi có thiên tai xảy ra, chuẩn bị các điều kiện để chủ động thực hiện tốt phương 

châm “4 tại chỗ”(2) và “3 sẳn sàng”(3).  

- Kiểm tra, nạo vét kênh mương dọc các tuyến đường, các kênh mương thủy lợi, 

đảm bảo thông thoát nước, tránh tắc trong thời điểm mưa lớn hoặc mưa kéo dài. 

- Các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ hộ dân chằng chống, gia cố 

lại nhà cửa, kết quả đến 18h00 ngày 27/9/2022 đã hoàn thành thực hiện việc gia 

237 căn/237 căn nhà cần gia cố nhà cửa. 

                                           
(1) Công văn số 1120/UBND-TH ngày 25/9/2022 của UBND huyện Kon Rẫy về việc chủ động phòng 

chống, ứng phó với mưa, bão (bão Noru); Thông báo số 103/TB-UBND ngày 26/9/2022 của UBND huyện về 

Kết luận của đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS 

huyện tại cuộc họp khai các biện pháp phòng chống bão só 4 (bão Noru). 
(2) “Chỉ huy tại chổ, lực lượng tại chổ, vật tư, phương tiện tại chổ; hậu cần tại chổ”. 
(3) “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”. 
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- Đến 18h00 ngày 27/9/2022 đã hoàn thành việc Tổ chức di dời 176 hộ/176 

hộ với 589 khẩu đến nơi an toàn, vị trí di dời chủ yếu ở hộ dân trong thôn có nhà 

an toàn hơn, nhà rông, trường học. 

- Rà soát 30 điểm có nguy cơ sạt lở, 19 điểm có nguy cơ ngập lụt, 3 trường 

học có nguy cơ mất an toàn, 9 vị trí cầu cống; tổ chức cắm 49 biển cảnh báo tại 

các vị trí xung yếu, các điểm có nguy cơ mất an toàn. 

- Huy động vật tư, phương tiện, lực lượng, nhu yếu phẩm thiết yếu để phục 

vụ công tác phòng chống, ứng phó thiên tai: 

+ Số lượng vật tư có tại Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS huyện và các đơn 

vị, địa phương gồm 11 nhà bạt, 246 áo phao, 188 phao cứu sinh. 

+ Phương tiện: Huy động khoảng 158 xe các loại để ứng phó khi cần thiết. 

+ Tổng lực lượng huy động khoảng 1.164 người (trong đó: 709 cán bộ, công 

chức, viên chức, 85 dân quân và 370 lực lượng xung kích các xã, thị trấn). 

2. Tình hình thiệt hại: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh uỷ, 

UBND tỉnh và các Sở ngành, sự vào cuộc quyết tâm, đồng loạt của cả hệ thống 

chính trị và người dân trên địa bàn. Huyện đã thực hiện kịp thời, có hiệu quả các 

phương án phòng chống trước, trong và sau bão; đồng thời phát hiện và triển khai 

các lực lượng xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Trên địa bàn huyện chưa xảy ra 

thiệt hại lớn về người và tài sản do ảnh hưởng cơn bão số 4. Qua kết quả kiểm tra, 

đánh giá tại một số địa phương có bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4, cụ thể: 

- Về giao thông:  

02 vị trí tuyến đường thôn 5, thị trấn vào xã Đăk Pne cây đổ ngã ra đường (Thị 

trấn Đăk Rve). Sạt lở 07 điểm dọc đường Tỉnh lộ 677 (Thôn 1 (Km17+800); thôn 

2 (Km20+100); thôn 3 (Km22+500) và (Km23+500); thôn 7 (Km26-150); thôn 9 

(Km29+100) và Km29+200)); sạt lở điểm trường Mầm non thôn 10 (xã Đăk Kôi). 

Sạt lở đường đi vào khu sản xuất Kon Keng (Xã Đăk Tơ Lung). Sạt lở Đường qua 

ngầm cầu treo thôn 5, Đường từ cầu sắt đi vào khu sản xuất thôn 6, Đường ĐH 21 

đoạn từ thôn 5 đi thôn 6, Đường đi khu sản xuất thôn 3 (xã Tân Lập). Sạt lở đường 

đi khu sản xuất Đăk Năng (xã Đăk Ruồng); hư hỏng đường đi khu sản xuất Đăk 

Nâm (xã Đăk Pne). Ước thiệt hại khoảng 3.200 triệu đồng. 

- Về giáo dục: Sập hoàn toàn 30 m tường rào Trường Mầm non Hoa Hồng 

(xã Đăk Tờ Re), ước thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. 

- Về thuỷ lợi: Nước cuốn trôi 1 chân cầu máng công trình thuỷ lợi Đập Đăk 

Pia (xã Đăk Kôi); ước thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. 

- Về sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích bị thiệt hại khoảng 20 ha, trong 

đó: 1,042 ha lúa vụ Mùa; 1,8 ha ngô; 1,3 ha mỳ; 0,339 ha cây công nghiệp 

(0,147 ha cà phê, 0,018 ha tiêu, 0,02 ha cao su, 0,152 ha mac ca), 0,02 ha chuối 

(Thị trấn Đăk Rve). 1,34 ha lúa vụ Mùa; 0,94 ha mỳ (xã Đăk Kôi). 8,385 ha lúa 

Vụ Mùa; 1,01 ha ngô; 0,025 ha cao su (xã Tân Lập). 0,25 ha lúa Vụ Mùa; 2 ha 

mía (xã Đăk Ruồng). 1,55 ha lúa vụ Mùa (xã Đăk Tơ Lung). Ước thiệt hại 

khoảng trên 400 triệu đồng. 

* Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra ước khoảng: 4.254 triệu đồng. 
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3. Các biện pháp ứng phó, khắc phục 

- Tổ chức phân công lực lượng triển khai xuống địa bàn các xã, thị trấn trực 

24/24h. Phân công lực lượng trực tại các điểm trọng yếu, các khu vực nguy 

hiểm, các cầu treo dân sinh. Tổ chức nạo vét, dọn dẹp các điểm sạt lở, các điểm 

cây cối, cát đá vùi lấp mặt đường…đảm bảo giao thông đi lại. 

- Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN-PTDS huyện phối hợp 

với PCTT-TKCN-PTDS; UBND các xã, thị trấn rà soát các điểm, vị trí có nguy 

cơ sạt lở cao, lũ quét, cầu treo, ngầm tràn hoặc có khả năng đe dọa đến tính 

mạng của người dân để cảnh báo để người dân biết và chủ động phòng tránh; 

đồng thời nghiêm cấm người, phương tiện lưu không qua khu vực nguy hiểm bị 

ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khi có tình huống thời tiết xấu xảy ra nhằm bảo đảm 

an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý 

thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai. Vận động người dân tuân thủ và lưu ý một số 

khuyến cáo theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện, thủy lợi, các đập dâng cần chủ 

động theo dõi diễn biến mưa, lũ để vận hành điều tiết đảm bảo an toàn công trình 

và góp phần hạn chế ngập lụt cho hạ du. Nhân dân các xã, thị trấn chú ý nguy cơ 

xảy ra lũ quét ở các suối nhỏ, đặc biệt là các khu vực có ngầm, cầu tạm… 

- Chỉ đạo các địa phương chủ động huy động lực lượng (dân quân, các ban, 

ngành đoàn thể xã, thôn…) giúp Nhân dân kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai 

sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt. 

4. Kiến nghị, đề xuất: Đề xuất cấp trên quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư, 

xây dựng, sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống giao thông, thuỷ lợi, trường 

học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, phục vụ nhu cầu sản xuất, đảm 

bảo việc dạy và học; ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho người dân trên 

địa bàn huyện (chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống, ứng phó, 

khắc phục thiệt hại cơn bão số 4 (bão Noru) trên địa bàn huyện Kon Rẫy./. 

Nơi nhận:           
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- BCH PCTT-TKCN & PTDS tỉnh (b/c); 

- Sở NN&PTNT tỉnh (b/c);  

- Sở GTVT tỉnh (b/c);  

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuỷ 
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