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V/v Chủ động triển khai công 
tác phòng ngừa, ứng phó với 

bão Noru, mưa lũ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đông Hòa,  ngày       tháng 9 năm 2022 

                                    Kính gửi:  
                                                   - Các cơ quan, đơn vị (3 khối); 

                                                   - Các cơ quan TW, tỉnh trên địa bàn thị xã; 
                                                   - UBND các xã, phường. 

Thực hiện Kết luận và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Văn 
Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại cuộc họp 

trực tuyến chiều ngày 25/9/2022 về ứng phó với bão gần biển Đông (bão Noru); 
Công điện số 855/CĐTTg ngày 25/9/2022 về tập trung ứng phó khẩn cấp với 

bão số 4 năm 2022; Công văn số 4953/UBND-KT, ngày 25/9/2022 của UBND 
tỉnh Phú Yên về việc chủ động triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với bão 

Noru, mưa lũ. Để triển khai thực hiện tốt công tác ứng phó, giảm thiểu thiệt hại 
có thể xảy ra do bão Noru và mưa lũ gây ra trong những ngày tới; UBND thị xã 
yêu cầu các cơ quan đơn vị thị xã (3 khối) và UBND các xã, phường tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau:  

1. UBND các xã, phường:  

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, thông tin kịp thời 

cho nhân dân biết (bằng hệ thống Đài truyền thanh và tuyên truyền lưu động), 

triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực 

tế, không để bị động, lúng túng, chủ quan, lơ là (nhận định đây là cơn bão mạnh, 

di chuyển nhanh); nâng cao năng lực ứng phó, ý thức của người dân, nhằm hạn 

chế rủi ro, thiệt hại do thiên tai.   

- Chủ động phối hợp lực lượng: Quân sự, Công an, Biên phòng, lực lượng 

xung kích… để hỗ trợ, giúp đỡ người dân di dời, sơ tán tại các vùng trọng điểm, 

xung yếu, trũng thấp … trước khi bão đổ bộ vào đất liền.   

- Vận động, tuyên truyền người dân thu hoạch sớm những diện tích rau 

màu, tôm, cá… sắp đến hoặc đến kỳ thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ 

gây ra.  

- Đối với các xã, phường ven biển: Phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu 

cảng Vũng Rô, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam khẩn trương kiểm tra, chủ động 

sẵn sàng các phương án ứng phó, nhất là phương án neo đậu tàu thuyền tại các 

khu neo đậu; hướng dẫn gia cố chằng néo lồng bè nuôi trồng thủy sản đảm bảo 

an toàn về người và tài sản;  

- Khẩn trương tập trung nhân lực, kiên quyết giải tỏa, di dời các lồng, bè 

đang nuôi thủy sản, rớ khai thác thủy sản trong phạm vi luồng lạch Khu neo đậu 

tránh trú bão, đảm bảo cho tàu di chuyển vào-ra Khu neo đậu, cảng cá an toàn. 
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- Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, 

sạt lở đất để kịp thời sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.  

- Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó phù hợp với 

điều kiện cụ thể tại địa phương; sẵn sàng triển khai công tác đảm bảo an toàn về 

người, tài sản, kiên quyết không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi 

trồng thuỷ hải sản; chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn công 

trình đang thi công trên địa bàn. 

- Thành lập Ban chỉ đạo tiền phương; mỗi thôn, khu phố phải thành lập tổ 

Phòng chống thiên tai, duy trì lực lượng trực tại nhà văn hóa  thôn, khu phố để 

sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống. 

- Xây dựng kế hoạch di dời, sơ tán dân những vùng xung yếu, chậm nhất 

9h00 ngày 26/9/2022 gửi về Cơ quan thường trực BCH PCTT-TKCN thị xã để 

theo dõi, tổng hợp. 

- Tổ chức chằn chống nhà cửa, trụ sở cơ quan, đơn vị, thời gian hoàn thành 

trước 12h00 ngày 26/9/2022; khẩn trương kiểm tra tình trạng hoạt động, tu sửa 

(nếu hư hỏng) các trang thiết bị PCTT để sẵn sàng ứng phó. 

- Đối với UBND xã Hòa Xuân Nam chủ động phối hợp Đồn Biên phòng 

cửa khẩu cảng Vũng Rô rà soát, lựa chọn thuê 02 phương tiện đảm bảo hoạt 

động được trong điều kiện thời tiết xấu, báo cáo UBND thị xã chậm nhất 8h00 

ngày 26/9/2022; vận động, di chuyển, cưỡng chế (nếu cần) hết người nuôi trồng 

thủy sản tại Vũng Rô vào bờ trước 12h00, ngày 27/9/2022. 

- Đối với UBND xã Hòa Thành: Vận động, cưỡng chế (nếu cần) hết người, 

gia súc, gia cầm khu vực sông Ba vào bờ trước 17h00, ngày 26/9/2022. 

- Chủ tịch UBND xã Hòa Thành và xã Hòa Xuân Nam chịu trách nhiệm 

trước chủ tịch UBND thị xã nếu không hoàn thành đúng tiến độ di dời theo yêu 

cầu. 

- Thường xuyên thống kê, cập nhật báo cáo số liệu: Diện tích hiện đang 

nuôi trồng thủy hải sản; số lượng lồng bè, hoa màu...) về BCH PCTT và TKCN 

thị xã, UBND thị xã biết, chỉ đạo. 

  2. Đồn Biên phòng cửa khẩu Vũng Rô; Đồn Biên phòng Hòa Hiệp 

Nam   

Chủ trì, phối hợp các địa phương ven biển thông báo cho chủ các phương 

tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; quản lý 

chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, theo dõi tàu, thuyền đang 

hoạt động trên biển; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện 

để kêu gọi, hướng dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; kiểm tra, hướng dẫn neo 

đậu tàu thuyền tại bến đảm bảo an toàn về người, tài sản; duy trì thông tin liên 

lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, 

phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.  
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3. Công an thị xã:  

- Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự tại vùng thiên tai, nhất là đối với các khu 

vực sơ tán dân đi và đến; chủ động hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương 

tiện giao thông hoạt động trên đường khi xảy ra thiên tai trong trường hợp cần 

thiết;  

- Sẵn sàng lực lượng hỗ trợ các xã, phường sơ tán nhân dân, phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.  

4. Ban chỉ huy quân sự thị xã: 

 - Kiểm tra, rà soát phương án, chỉ đạo chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn 

sàng hỗ trợ địa phương tổ chức sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, không để 

bị động, bất ngờ.  

- Khẩn trương mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị phục vụ công tác 

PCTT-TKCN để chủ động, sẵn sàng ứng phó. 

5. Phòng Kinh tế:  

- Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để tham mưu việc chỉ đạo, điều hành 

tốt công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; 

theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thiên tai, thiệt hại theo quy định, 

nhất là các nội dung sẵn sàng cho nhân dân vùng nguy hiểm.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã, 

thường xuyên tổng hợp tình hình, tham mưu UBND thị xã báo cáo kịp thời cho 

UBND tỉnh, BCH PCTT và TKCN tỉnh.  

- Trên cơ sở kế hoạch sơ tán, di dời dân của các xã, phường tổng hợp chung 

cho toàn thị xã để báo cáo cho BCH PCTT-TKCN tỉnh, UBND tỉnh. Hoàn thành 

trước 12h00 ngày 26/9/2022. 

- Rà soát các kế hoạch ứng phó với bão số 4 của các xã: Hòa Xuân Nam, 

Hòa Xuân Đông, Hòa Thành tham mưu UBND thị xã xem xét, chỉ đạo. 

6. Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã, Trung tâm Văn hóa thể thao và 

truyền thanh:  

Thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ tăng cường 

thời lượng phát sóng (9h00; 11h00; 15h00) để thông tin đến chính quyền và 

người dân biết, chủ động phòng tránh. Thời gian bắt đầu triển khai: từ ngày 

26/9/2022, giao Phòng Văn hóa – thông tin thị xã theo dõi, đôn đốc thực hiện. 

7. Phòng Giáo dục và đào tạo:  

Thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình diễn biến và dự báo bão, mưa 

lũ, chủ động đề xuất cấp thẩm quyền cho phép học sinh nghỉ học và có kế hoạch 

học bù, để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ vào đất liền.   

8. Trung tâm y tế thị xã:   

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các 

xã, phường cập nhật phương án ứng phó thiên tai gắn với bảo đảm phòng, chống 
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dịch COVID-19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện 

bình thường mới. 

- Sẵn sàng phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh 

phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa 

phương; chuẩn bị thuốc, vật tư y tế… để sẵn sàng đảm bảo cho công tác sơ, cấp 

cứu người bị thương do bão, lũ gây ra. 

9. Phòng Quản lý đô thị:  

Chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, 

đường sắt; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời khắc phục hậu quả, 

bảo đảm giao thông trên các trục chính.  

10. Các thành viên BCH PCTT và TKCN: 

Theo địa bàn được phân công, trực tiếp ứng trực tại địa phương để theo dõi, 

đôn đốc UBND các xã, phường thực hiện và kịp thời báo cáo về BCH PCTT và 

TKN thị xã, UBND thị xã biết, chỉ đạo. 

11. Các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể thị xã  và các đơn vị liên 

quan:  

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức theo dõi, tuyên 

truyền nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác với những diễn biến bão, mưa lũ sau 

bão; hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, hiệu 

quả khi có thiên tai gây ra.  

- Kể từ ngày 26/9/2022, tổ chức trực ban nghiêm túc và tiếp tục theo dõi 

chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lớn, lũ lụt sau bão để chủ động xử lý các tình 

huống xấu có thể xảy ra; thường xuyên báo cáo tình hình về BCH PCTT và 

TKCN thị xã, UBND thị xã biết, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT.Thị ủy (b/c); 
- TT.UBMTTQVN thị xã; 
- CT và các PCT UBND thị xã; 
- Lưu: VT, TH(Tn). 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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