ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4746 /UBND-KTN

Quảng Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v rà soát, báo cáo kết quả
công tác chuẩn bị ứng phó mùa
thiên tai năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam;
- Các chủ hồ thủy điện.
Từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai diễn ra bất thường, cực đoan gây
thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân, như: nắng nóng,
hạn hán, xâm nhập mặn, dông, lốc, sét,…; đồng thời theo dự báo của các cơ
quan Khí tượng thủy văn, mùa mưa lũ năm nay có diễn biến phức tạp, khó
lường.
Để sẵn sàng chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra,
giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và các hoạt động kinh tế - xã hội trong bối
cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, không để gián đoạn
trong quá trình phòng, chống dịch bệnh khi xảy ra tình huống thiên tai; UBND
tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương, Ban Chỉ huy
Phòng, chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các cấp thực hiện
một số nội dung sau:
1. Tập trung rà soát, kiểm tra, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các
nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại các Công văn: số 2425/UBND-KTN
ngày 05/5/2020 về tăng cường công tác PCTT và TKCN năm 2020; số
4042/UBND-KTN ngày 20/7/2020 về tăng cường công tác quản lý, bảo đảm
an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020; số 4362/UBND-KTN ngày 31/7/2020
về PCTT đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và các công trình xây dựng mùa
mưa bão năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo các nội dung liên quan về UBND
tỉnh (qua Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) trước ngày 31/8/2020.
2. Theo dõi thường xuyên, đồng thời giữa các bản tin cảnh báo, dự báo
thiên tai, thời tiết và diễn biến dịch bệnh Covid-19 qua các phương tiện thông
tin đại chúng, facebook, trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Trung ương
về PCTT, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ huy
PCTT và TKCN tỉnh để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền,
Nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó đảm bảo an toàn hai mục tiêu kép
nêu trên.
3. Về phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro năm 2020
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a) Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Theo thống kê, đến nay có 07 địa phương: Bắc Trà My, Nam Trà My,
Nam Giang, Hiệp Đức, Phước Sơn, Tam Kỳ, Tây Giang phê duyệt phương án
năm 2020 gửi về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.
Yêu cầu các địa phương còn lại báo cáo việc triển khai xây dựng, nêu rõ
nguyên nhân chưa thực hiện phê duyệt phương án để gửi Ban Chỉ huy PCTT
và TKCN tỉnh theo thời gian quy định; đồng thời khẩn trương xây dựng, phê
duyệt Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro cấp huyện năm 2020
theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2425/UBND-KTN ngày
05/5/2020 và hướng dẫn của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tại các Công
văn: số 19/BCHPCTT&TKCN ngày 17/02/2020, số 49/BCHPCTT&TKCN
ngày 21/4/2020 và gửi về UBND tỉnh (qua Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)
chậm nhất ngày 21/8/2020. Mọi sự chậm trễ, không đảm bảo công tác chuẩn
bị ứng phó thiên tai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu hoàn
toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh.
- Rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh linh hoạt phương án ứng phó với
thiên tai phù hợp theo hướng phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ” để sẵn
sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng, chống
dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung các nội dung:
+ Rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán
tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung. Chuẩn bị trang thiết bị, máy móc cần thiết để
đo thân nhiệt, phân loại các đối tượng để xây dựng phương án sơ tán.
+ Sẵn sàng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết
yếu, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán dân.
+ Lập danh sách các lực lượng phải huy động để ứng phó thiên tai trong
trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là lực lượng xung kích PCTT
ở cơ sở.
+ Xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho các khu cách ly tập trung,
các bệnh viện.
+ Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men, khẩu trang y tế,… đảm bảo
an toàn cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp trong trường
hợp phải tập trung chỉ đạo hoặc đi kiểm tra hiện trường và các lực lượng được
huy động tham gia công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
+ Tăng cường, chủ động phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng
dụng công nghệ thông tin (email, phần mềm, facebook, viber,…) phục vụ công
tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó và thông tin về thiên tai giữa Ban Chỉ
huy PCTT và TKCN các cấp, đặc biệt là đối với cấp huyện, cấp xã phù hợp với
tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương.
b) Đối với các cơ quan, đơn vị
Rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh linh hoạt phương án ứng phó với
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thiên tai phù hợp theo hướng phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ” để sẵn
sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng, chống
dịch bệnh Covid-19
c) Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
Rà soát, cập nhật, bổ sung Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ
rủi ro thiên tai năm 2020 cấp tỉnh phù hợp tình hình thực tế, báo cáo UBND
tỉnh trong tháng 9/2020.
4. Về Kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025
- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Kế
hoạch PCTT cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2025 theo mẫu Kế hoạch PCTT
các cấp địa phương do Tổng cục PCTT ban hành kèm theo Công văn số
113/TWPCTT ngày 06/9/2019; hoàn thành và gửi Sở Nông nghiệp và PTNT
trước ngày 15/9/2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số
2096/UBND-KTN ngày 16/4/2020.
- Các Sở: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông
có trách nhiệm khẩn trương tổng hợp, cung cấp các quy hoạch, kế hoạch của
ngành giai đoạn 2021-2025 cho Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất ngày
31/8/2020 để phục vụ xây dựng Kế hoạch PCTT cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.
5. Về thành lập Đội xung kích PCTT cấp xã
- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai
thành lập Đội xung kích PCTT cấp xã theo tài liệu hướng dẫn xây dựng và củng
cố Đội xung kích PCTT cấp xã kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT của
Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường hướng dẫn các địa phương thành
lập Đội xung kích PCTT cấp xã đảm bảo đủ số lượng, thành phần theo tài liệu
hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích PCTT cấp xã kèm theo Quyết
định số 08/QĐ-TWPCTT của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.
6. Về xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình
huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du hồ chứa nước thủy lợi
Các địa phương có công trình hồ chứa thủy lợi và Công ty TNHH MTV
Khai thác thủy lợi Quảng Nam báo cáo kết quả xây dựng phương án ứng phó
thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng
hạ du về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 31/8/2020.
7. Về xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình
huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du hồ chứa nước thủy điện
Sở Công Thương, các chủ hồ thủy điện báo cáo kết quả xây dựng phương
án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công
trình và vùng hạ du về UBND tỉnh (qua Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh)
trước ngày 31/8/2020.

4

8. Về Kế hoạch Hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN
năm 2020
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, bổ sung Kế hoạch hiệp đồng, phương án
bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu giúp dân khi thiên tai xảy ra và
khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra phù hợp với tình hình thực tế.
9. Các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể các
khu vực đông dân cư, khu vực hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có người
và phương tiện đi lại khả năng bị ảnh hưởng; vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét,
lũ ống, sạt lở đất; các tuyến đường đi qua ngầm, tràn thực hiện lắp đặt bổ sung
hệ thống cảnh báo (cắm biển báo, khoanh dây xác định khu vực nguy hiểm,...)
để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại trong mùa mưa lũ; có
kế hoạch lắp đặt bổ sung hoặc kiến nghị lắp đặt bổ sung hệ thống cảnh báo lũ,
lụt vùng hạ du đập, vùng nguy hiểm (biển báo, loa, còi hụ,…).
Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị
xã, thành phố; Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi; các chủ hồ thủy điện
và cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐTW về PCTT (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quang Bửu

