
       ỦY BAN NHÂN DÂN 

           XÃ CỘNG HÒA 
 

            Số:        /UBND 

Về việc chủ động ứng phó cơn bão 

số 2 trên địa bàn xã 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Cộng Hòa, ngày 10 tháng  8 năm 2022 

 

 

Kính gửi :  

- Các tổ chức hội, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn xã; 

- Ban chỉ huy quân sự xã, Công an xã 

- Công chức địa chính, Văn hóa thông tin, Kế toán,  

- Trưởng các thôn trên địa bàn xã; 

- Nhân dân trên địa bàn xã. 

 

Theo Công điện số 02/CĐ-UBND hồi 07h00 ngày 10/8/2022 của Chủ tịch 

UBND Tỉnh Quảng Ninh điện: Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 07h ngày 

10/8/2022, vị trí tâm bão số 02 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, 

cách đạo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 320 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Dự kiến trong thời gian tiếp theo bão 

tiếp tục di chuyển đến tỉnh Quảng Ninh trong ngày 10/8/2022. Thực hiện Công điện số 

02/CĐ-UBND và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về chủ động ứng phó 

cơn bão số 2 . UBND xã Cộng Hòa đề nghị các Tổ chức Hội, đoàn thể xã, trưởng 

các thôn, nhân dân và các chủ rừng thực hiện một số các nội dung sau: 

1. Giao Ban chỉ huy quân sự xã (Thường trực PCTT-TKCN và phòng thủ 

dân sự): 

- Tổ chức kiểm tra rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt 

cục bộ trên địa bàn đặc biệt là các khu vực kênh mương thoát, cấp nước, ao hồ 

đập kè thủy lợi, kiểm tra phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác PCTT-CNCH 

đang quản lý đề xuất kiến nghị UBND xã báo cáo UBND thành phố chỉ đạo 

nguồn kinh phí mua trang sắm bổ sung phục vụ sẵn sàng công tác phòng chống 

thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã;theo dõi chặt chẽ diễn biến 

mưa, lũ thông tin cảnh báo đến tận thôn, xóm nhân dân để chủ động phòng 

tránh, tham mưu UBND xã huy động lực lượng kiến quyết di dời các hộ dân ra 

khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao về ngập, lụt, sạt lở đất đá, đặt biển cảnh 

báo để cho phương tiện, nhân dân biết phòng tránh.  

- Rà soát lại các phương án phòng chống lụt, bão đã lập (phương án sơ tán 

dân vùng ven biển, vùng trũng thường xuyên bị ngập lụt khi có mưa lớn cục bộ, 

vùng có nguy cơ sạt lở; phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập...); rà soát, đánh giá khả 

năng thoát lũ sau tràn, hạ du các hồ chứa nước; xây dựng phương án hộ đê tại 

các điểm xung yếu; phương án hộ đê toàn tuyến. Các phương án phải đảm bảo 

an toàn tuyệt đối về người, giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất về tài sản khi 

xảy ra thiên tai theo phương châm “3 trước” “4 tại chỗ” sát với điều kiện, tình 

hình thực tế, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao, tham mưu thông tin thông 
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báo đến các hộ nuôi trồng thủy sản gia cố mái đê đập phòng chống bão lũ, kêu 

gọi tầu thuyền về nơi tránh trú bão. 

- Tham mưu UBND xã xây dựng phương án huy động, bố trí lực lượng, 

vật tư, phương tiện phục vụ phòng chống lũ, bão và tìm kiếm cứu nạn để có biện 

pháp xử lý, bổ sung, đảm bảo đủ số lượng cần thiết khi huy động; tham mưu bố 

trí lực lượng trực canh tại các cống tiêu khi có tình huống mưa lớn, bão đổ bộ; 

- Xây dựng lịch trực đảm bảo nhân lực 24/24 h trong thời gian diễn ra 

mưa lũ; 

2. Công chức Văn hóa Thông tin: 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao 

nhận thức của người dân về các loại hình thiên tai; kinh nghiệm, kiến thức 

phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại; đặc biệt quan tâm tới các cộng đồng 

dân cư sinh sống vùng hạ du các đập, hồ chứa; tuyên truyền, vận động người 

dân tham gia bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn, kêu gọi tàu thuyền 

đánh bắt thủy hải sản về nơi tránh trú bão. 

- Tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân thực hiện các biện pháp tiêu úng 

bảo vệ sản xuất, bảo vệ ao đầm NTTS thu hoạch hoa màu đến thời kỳ thu hoạch 

- Thường xuyên phát loa truyền thanh về tình hình diễn biến thời tiết và 

cảnh báo các khu vực có nguy cơ mất an toàn để nhân dân biết, phòng tránh; 

3. Công chức địa chính – xây dựng – nông nghiệp xã:  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng của Ban chỉ 

huy PCTT-TKCN-PTDS xã, Trưởng các thôn kiểm tra, rà soát, đánh giá chất 

lượng các cống dưới đê, kịp thời phát hiện những hư hỏng của cống để kịp thời 

đề xuất các biện pháp xử lý; 

- Rà soát, quản lý ranh giới các công trình hồ thủy lợi, đê điều trên địa 

bàn, tuyệt đối không để người dân lấn chiếm hành lang công trình hồ thủy lợi, 

đê điều. Tham mưu xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân nếu có xẩy ra vi 

phạm 

- Tiếp tục tham mưu UBND xã báo cáo UBND Thành phố, Phòng Kinh 

tế, Phòng Tài chính Kế hoạch khoanh vẽ đánh giá hiện trạng ranh giới các hồ 

chứa nước làm cơ sở UBND xã tiếp nhận, quản lý (UBND xã đã có Văn bản số 

177/UBND ngày 27/11/2020 báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo) 

- Tham mưu UBND xã phối hợp với các đơn vị vệ sinh môi trường cắt tỉa 

cây xanh trên các tuyến đường có nguy cơ gãy đổ trong mưa lũ; 

4. Công chức Tài chính – Kế toán: Tham mưu đồng chí Chủ tịch UBND 

xã bố trí, đề xuất nguồn kinh phí để chủ động xử lý, khắc phục những vấn đề 

làm ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng chống bão, lũ của đê (nếu có); 

những công trình, hạng mục hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cho 

công trình; tham mưu bố trí kinh phí dọn dẹp nạo vét kênh mương, rãnh trước và 

sau khi mưa lũ xẩy ra, đề xuất bố trí kinh phí theo quy định để hỗ trợ người trực 

canh tại các cống tiêu khi có tình huống mưa lớn, bão đổ bộ; 



5. Công chức văn phòng thống kế: Phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự xã 

tham mưu UBND xã xây dựng lịch trực chống bão của Ban chỉ đạo PCTT-

KTCN-PTDS xã; Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã,  lịch 

trực lãnh đạo xã để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ; thường 

xuyên tổng hợp tham mưu UBND xã báo cáo kịp thời tình hình ứng phó với 

mưa lũ về Ban chỉ đạo PCTT-TKCN-PTDS thành phố;   

6. Công an xã: Bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng xã ứng phó 

với các tình huống mưa lũ bất ngờ xẩy ra trên địa bàn, triển khai các nội dung 

theo kế hoạch và phương án phòng chống lụt, bão; 

7. Trưởng các thôn:  

- Huy động nhân dân dọn dẹp đường mương máng giải tỏa vật cản thoát 

lũ, phát quang phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc tuần tra canh gác, phát hiện sự cố công trình và xử lý kịp thời sự cố 

ngay từ giờ đầu; tuyên truyền đến các hộ dân không lấn chiếm hành lang công 

trình hồ thủy lợi, đê điều; 

 - Thông báo đến các hộ dân có nhà ở xuống cấp không đảm bảo an toàn 

khi mưa lũ xẩy ra kiên quyết di dời các hộ tạm trú về trạm y tế xã, nhà văn hóa 

các thôn để tránh trú khi mưa bão xẩy ra; lập danh sách các hộ dân có nhà ở 

không đảm bảo an toàn khi có mưa lũ xẩy ra về UBND xã Cộng Hòa (qua bộ 

phận Văn phòng Thống Kê để chỉ đạo)    

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các Tổ chức hội, đoàn thể, các trường học 

trên địa bàn xã: Tuyên truyền đến đoàn viên, Hội viên, học sinh và huy động các 

lực lượng hội đoàn thể tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về 

các loại hình thiên tai; kinh nghiệm, kiến thức phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu 

thiệt hại, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi trên 

địa bàn   

    UBND xã Cộng Hòa yêu cầu các đồng chí trưởng các thôn, cán bộ 

công chức xã và đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, trường học căn cứ chức 

năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo thời gian, tiến độ ./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (B/c); 

- Phòng Kinh tế (B/c); 

- BCH  PCTT –TKCN &PTDS TP (B/c); 

- TT: Đảng ủy, HĐND xã (B/c); 

- Đ/c Chủ tịch UBND xã (B/c); 

- Các PCT UBND xã (B/c); 

- MTTQ và các Đoàn thể xã (P/h TT); 

- Như kính gửi (Để T/hiện); 

- Công an xã (P/h Thực hiện); 

- Cán bộ VH-TT (Để TT); 

- Cán bộ công chức xã (biết, T/hiện); 

- Lưu: VPUB. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
   Nguyễn Thanh Trường 
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