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PHƯƠNG ÁN
Phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão

ảnh hưởng đến địa bàn phường Thái Học năm 2023

1. Công tác chuẩn bị ở các cơ sở
Các KDC trong toàn phường có kế hoạch tu sửa các công trình trong phạm 

vi KDC mình quản lý, phát hiện và xử lý kịp thời các ẩn họa trong đê, đập như 
tổ mối, lỗ dò, những chỗ bị xói mòn trên kè, trên đập.

+ UBND phường kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn năm 2023. Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn. UBND phường thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai của phường 
để thực hiện cho nhiệm vụ được phân công khi có tình huống bão mạnh, siêu 
bão xảy ra trên địa bàn.

+ Các Trường học, Trạm y tế, HTX cần kiểm tra đánh giá chất lượng công 
trình hạ tầng, kho tàng, nhà cửa, phân loại đánh giá chất lượng để có Kế hoạch 
phòng chống bão mạnh, siêu bão kịp thời, có hiệu quả.

+ Trạm y tế, Hợp tác xã nông nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình 
xây dựng Kế hoạch phòng, chống, ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão 
nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất chăm sóc sức khỏe nhân dân và hỗ trợ nhân 
dân trong sản xuất sau mưa bão.

+ Ban chỉ huy Quân sự phường là cơ quan thường trực. Có trách nhiệm 
tham mưu, tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn phường khi có bão 
mạnh, siêu bão xảy ra, phối hợp chặt chẽ với các thôn, thị tứ, đơn vị đứng chân 
trên địa bàn, với Ban chỉ huy quân sự thành phố để có phương tiện, lực lượng 
kịp thời ứng cứu đê, vùng, hỗ trợ nhân dân di chuyển chỗ ở, tài sản, vật chất, thu 
hoạch giúp dân tránh bão.

Xây dựng và quản lý tốt Trung đội dân quân cơ động quân số 28 đồng chí  
nhằm cứu trợ kịp thời khi xảy ra tình huống bão mạnh, siêu bão.

+ Công chức Tài chính - kế toán phường chuẩn bị nguồn ngân sách nhất 
định phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão xảy ra trên 
địa bàn có hiệu quả.

+ Công chức Văn hóa - xã hội, Đài truyền thanh phường có trách nhiệm 
làm tốt công  tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Phương án phòng 
ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão của UBND phường.

+ Hội Chữ thập đỏ phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội xây dựng 
phương án cứu trợ xã của bão mạnh, siêu bão xảy ra trên địa bàn.



+ Trạm y tế: Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế, cơ số 
thuốc. sơ cấp cứu và chữa bệnh cho nhân dân khi xảy ra bão mạnh, siêu bão.

+ Công an phường xây dựng Kế hoạch, đảm bảo tình hình an ninh trật tự 
trên địa bàn khi có tình huống bão mạnh, siêu bão xảy ra.

Các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng Kế hoạch chi 
tiết gửi về Văn phòng UBND phường để theo dõi tổ chức thực hiện.

2. Một số quy định trong công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với 
tình huống bão mạnh, siêu bão ảnh hưởng đến địa bàn phường

- Địa điểm thường trực của Ban chỉ huy PCTT&TKCN phường Thái Học 
đặt tại trụ sở UBND phường.

- Địa điểm của tổ kiểm tra ứng phó sự cố thiên thai và tìm kiếm cứu nạn tại 
phòng làm việc của Ban chỉ huy quân sự phường.

- Địa điểm thường trực giải quyết công tác an ninh trật tự khi có bão mạnh, 
siêu bão xảy ra tại phòng làm việc của Công an phường:

- Địa điểm thường trực phòng chống thiên tai tại các khu dân cư trong toàn 
phường đặt tại nhà văn hóa khu dân cư.

- Về chế độ thông tin liên lạc:
Khi nhận được Công văn hỏa tốc từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai 

thành phố chỉ đạo, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
phường sẽ chỉ đạo bằng văn bản đến các khu dân cư trong toàn phường theo 
đường công văn.

Ngoài chỉ đạo bằng văn bản, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn phường còn chỉ đạo trực tiếp thông qua điện thoại, thông tin trên 
hệ thống truyền thanh phường khi có tình huống bão mạnh, siêu bão xảy ra.

Khi có bão mạnh, siêu bão các đồng chí cán bộ được phân công phụ trách 
Tổ, các đồng chí cán bộ trực Ban chỉ huy phải về vị trí được phân công để thực 
hiện nhiệm vụ của mình theo Kế hoạch đã phân công. Để chỉ đạo công tác 
phòng chống bão mạnh, siêu bão theo quy định.

Mọi thông tin báo cáo phải chính xác, khẩn trương. Nếu số liệu báo cáo 
nhanh, ước tính, sau đó phải kiểm tra lại và báo cáo chính xác về Ban chỉ huy 
PCTT&TKCN phường để báo cáo Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố.

Nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhất là trong tình 
huống có bão mạnh, siêu bão xảy ra có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ 
bảo vệ sản xuất mà còn quyết định sự phát triển của địa phương, bảo vệ an toàn 
tính mạng tài sản của nhân dân, bảo vệ các công trình xây dựng trên địa bàn. Khi 
có bão mạnh, siêu bão xảy ra tất cả các tổ chức cá nhân phải tuyệt đối tuân theo 
sự điều động của UBND phường, của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn các cấp theo quy định.



UBND phường Thái Học yêu cầu các cấp, các ngành, các trường học, các 
khu dân cư trong toàn phường, thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai 
phường căn cứ Phương án thực hiện.

Trong quá trình chỉ huy tiến hành phương án phòng ngừa, ứng phó với tình 
huống bão mạnh, siêu bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Nếu khu dân cư nào 
có sự cố xảy ra nghiêm trọng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn phường điều động lực lượng ở các thôn khác đến ứng cứu kịp thời.

Nơi nhận:                   
- UBND & BCH PCTT&TKCN thành phố;                                       
- TT Đảng uỷ, TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;
- Thành viên BCH PCLB phường;
- Các KDC;
- Lưu: VP.                                                                                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
PHÓ CHỦ TỊCH

  Vũ Thị Hương
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