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CỨU NẠN NĂM 2019

Thị trấn Thiên Cầm là một trong những đơn vị thuộc tuyến Bãi ngang
ven Biển với chiều dài bờ biển 3,7km, được bao bọc ở phía đông bắc là Biển
Đông, phía đông nam là sông Rào Cái, phía tây nam là lưu vực Hói Sóc. Có
tuyến đê ngăn mặn giữ ngọt dài 5,6km có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt cho gần
100ha diện tích lúa và hoa màu và trên 25ha diện tích nuội trồng thủy sản. Là
đơn vị có trên 1/4 dân số sống và đánh bắt thủy hải sản ở sát khu vực bờ Biển,bờ
sông( TDP Song Yên, Yên Hà, Nhân Hòa), là địa bàn thường xuyên phải gánh
chịu nhiều thiệt hại về người, phương tiện, tài sản của nhà nước và nhân dân,
hủy hoại môi trường sinh thái khi có thiên tai, bão lụt xảy ra.
I. Tóm tắt tình hình thiên tai năm 2018
Trong những năm gần đây, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, cực
đoan, khó lường và khó dự báo; đặc biệt là bão mạnh, siêu bão, lũ quét, sạt lở
đất, lũ lớn, động đất, sóng thần có thể xẩy ra bất kỳ thời gian nào và không theo
quy luật; vì vậy công tác phòng, chống thiên tai gặp không ít khó khăn, nhất là
các địa bàn vùng núi và vùng ven biển;
Đối với thị trấn Thiên Cầm, năm 2018 thiên tai diễn ra không ác liệt như
năm 2017 và những năm trước đây, diễn biến của các đợt thiên tai năm 2018, cụ
thể như sau:
1. Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và mưa lũ.
Năm 2018, huyện Cẩm Xuyên nói chung và thị trấn thiên Cầm nói riêng
chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Sơn Tinh) và 01 cơn ATNĐ; các cơn bão,
ATNĐ khác tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn ta nhưng cũng đã gây ra
thời tiết bất lợi cho tàu thuyền hoạt động đánh bắt trên biển, hoạt động sản xuất,
kinh doanh...của nhân dân và các hoạt động khác;

Về diễn biến cơn bão số 3: Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hình thành gần bờ từ
ngày 15/7 gây ra mưa vừa, mưa to trên địa bàn toàn huyện, trong khi chưa kết
thúc thì ngày 17/7 cơn bão số 3 (Sơn Tinh) xuất hiện trên Biển Đông; đến 22h
ngày 18/7 bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Do ảnh
hưởng của bão với sức gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, đã gây mưa vừa đến mưa to
trên địa bàn toàn huyện, gây ngập úng cục bộ 11,5 ha lúa Hè Thu, làm sạt lở
thêm khu cống thoát lũ tại tuyến đường ven biển (đường 03) đã bị sạt lỡ trước
đó, hư hỏng 120 bộ bia mục tiêu của QK 4 diễn tập trên biển tai khu vực giáp
ranh Thiên Cầm và xã Cẩm Dương gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.
2. Ảnh hưởng của các loại hình thiên tai khác.
- Động đất: Năm 2018 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên xảy ra 01 trận động
đất: Vào hồi 3 giờ 42 ngày 22/10/2018 mạnh 2,3 độ Richter ở tọa độ 18,292 Vĩ
độ Bắc; 106,154 độ Kinh Đông, độ sâu tâm chấn khoảng 8 km, cách bờ biển
huyện Cẩm Xuyên khoảng 5 km, theo phản ánh của người dân sau khi phát hiện
tiếng nổ phát từ biển, thấy mặt đất bị rung lắc nhẹ.
- Không khí lạnh: Năm 2018, trên địa bàn thị trấn Thiên Cầm chịu ảnh
hưởng của 19 đợt không khí lạnh kể cả không khí lạnh tăng cường; trong đó có
03 đợt rét đậm, rét hại diện rộng (thời gian 5 đến 10 ngày) với nền nhiệt độ từ
100C-12,60C.
- Nắng nóng: Năm 2018 nắng nóng xuất hiện muộn, kết thúc cũng muộn
hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN), cũng như muộn hơn so với cùng kỳ
năm 2017. Trên địa bàn thị trấn đã xảy ra 11 đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ
cao nhất đạt từ 370C đến 390 C. Cá biệt trong các tháng 10, 11 có nền nhiệt độ
cao hơn trung bình nhiều năm cũng như cao hơn các tháng 10, 11 năm 2017.
- Lượng mưa: Tính đến ngày 31/12/2018 lượng mưa đều thấp, thiếu hụt rất
nhiều so với TBNN và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2017; lượng mưa chỉ
đạt từ 60% - 75% so với TBNN, đạt phổ biến từ 60% - 80% so với lượng mưa
cùng kỳ năm 2017. Do lượng mưa đạt thấp nên dung tích các hồ chứa trên địa
bàn: Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Sông Rác, Thượng Tuy đều thấp thua TBNN, tính đến
ngày 31/12/2018 dung tích các hồ chứa hầu hết chỉ đạt từ 60% đến 80% dung tích
thiết kế và đạt 60% đến 90% so với dung tích cùng kỳ năm 2017.

II. Công tác triển khai PCTT-TKCN năm 2018
1. Công tác chỉ đạo, phòng ngừa:
- Rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo và ứng phó với cơn bão số 10 năm 2017;
năm 2018, UBND thị trấn đã sớm tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT và
TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ trong năm 2018; đặc biệt là đánh giá rút
kinh nghiệm công tác chỉ huy điều hành, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số
10; những ưu điểm, những kết quả đạt được và những mặt tồn tại cần khắc phục;
đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, ngành, địa phương xây dựng
phương án và tổ chức thực hiện sát với từng tình huống thiên tai có thể xẩy ra,
nhằm chủ động và đảm bảo tốt nhất trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả
thiên tai trong năm 2018;
- Năm 2018, Ủy ban nhân dân thị trấn đã sớm thành lập Ban Chỉ huy
PCTT và TKCN, thành lập các đoàn kiểm tra; Giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các
TDP. Các đoàn kiểm tra của huyện đã trực tiếp tổ chức kiểm tra, đánh giá thực
trạng các công trình xung yếu, chỉ đạo đơn vị chủ động xây dựng phương án để
ứng phó với mọi tình huống thiên tai;
- Tổ chức xây dựng phương án Phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu
bão năm 2018; tham mưu phê duyệt để có kế hoạch sơ tán dân khi có tình huống
thiên tai xẩy ra. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy đã tham mưu cho UBND thị
trấn phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng phương án;
- Trước mùa mưa bão, BCH PCTT & TKCN thị trấn đã tham mưu cho
UBND thị trấn thành lập các đoàn kiểm tra công tác 4 tại chổ ở các TDP, các cơ
quan đơn vị đóng trên địa bàn. Kiểm tra, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất,
phương tiện cứu hộ cứu nạn phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ.
Các ban ngành, cơ quan, TDP đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết theo
Quyết định giao chỉ tiêu của UBND thị trấn. Đối với thị trấn hiện nay được
trang bị 40 phao tròn cứu sinh, 01 phao bè, 01 nhà bạt chuyên dụng, 01 máy
phát điện, 1 máy cưa, 30 áo phao cá nhân, ni lông, mũ cứng, ven, dao,… để
phục vụ nhiệm vụ PCTT. Ngoài ra từ đầu năm BCH PCTT-TKCN thị trấn đã tổ
chức ký hợp đồng nguyên tắc với các chủ tàu thuyền, phương tiện xe, máy, ốt
quán trên địa bàn để khi có tình huống xảy ra sẽ trưng dụng thuyền, máy móc,
lương thưc, thực phẩm để thực hiện nhiệm vụ theo nhu cầu thực tế.
BCH PCTT và TKCN thị trấn đã tổ chức trực ban theo quy chế trực
PCTT và theo dõi, chỉ đạo xử lý, sẵn sàng xử lý, ứng phó với thiên tai, đảm bảo
công tác tiếp nhận, xử lý và chuyển các thông tin, chỉ đạo ứng phó với thiên tai
đến chính quyền và nhân dân được thực hiện một cách kịp thời, chính xác và
hiệu quả nhất.
-

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND
ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về công tác PCTT và
TKCN trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và
PTNT, của tỉnh và huyện về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn
bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ; Chị thị về tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ
chứa nước thủy lợi. Tham mưu cho UBND thị trấn Quyết định thành lập Ban chỉ
đạo phòng chống hạn, xâm nhập mặn cấp thị; kế hoạch kiên cố hóa kênh mương
nội đồng, chỉ đạo triển khai chiến dịch ra quân làm thủy lợi, nạo vét và kiên cố
hóa kênh mương đảm bảo theo đúng kế hoạch;
2. Công tác ứng phó.
- Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, Ban Thường vụ Đảng
ủy, UBND thị trấn đã nghiêm túc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, kịp
thời chỉ đạo cơ sở, các ngành triển khai thực hiện tốt các phương án ứng phó;
cùng với gắn trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện với
kỷ luật, kỷ cương, thực thi công vụ nên công tác ứng phó đã được nâng lên và
mức độ thiệt hại được giảm;
- Để chủ động ứng phó với bão số 03, thực hiện nghiêm Lệnh cấm biển của
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện lúc 17 giờ ngày 16/7/2018, tổ chức kêu gọi
tàu thuyền về nơi neo đậu tránh trú bão; kết quả có 67 tàu, thuyền/130 lao động
được kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn; Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã phối hợp
với các địa phương ven biển quản lý chặt chẽ, không cho các phương tiện ra
khỏi khu neo đậu và tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu; tổ chức hướng dẫn
các chủ phương tiện sắp xếp, neo đậu tàu thuyền an toàn. Ban Chỉ huy PCTT và
TKCN dã chuẩn bị phương án để di dời dân đến nơi an toàn nếu cóa tình huống
xảy ra.
- Các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác PCTT và Tìm kiếm cứu nạn của thị
trấn đã trực tiếp xuống cơ sở, bám sát địa bàn ngay từ sáng sớm ngày 17/7/2018
trước khi bão vào đất liền để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 và mưa lũ;
3. Công tác khắc phục hậu quả.
- Sau bão Ủy ban nhân dân thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể được
phân công chỉ đạo cơ sở xuống tập trung khắc phục hậu quả sau thiên tai; chỉ
đạo huy động mọi lực lượng khắc phục nhanh hậu quả do bão gây ra; chỉ đạo tổ
quản lý đê nhân dân, HTX dịch vụ nông nghiệp điều tiết các cống tiêu thoát lũ,
khơi thông các trục tiêu để chống úng cho diện tích lúa và hoa màu bị ngập; chỉ
đạo các địa phương rà soát, đánh giá thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên tất cả

các lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi, đê điều), đặc biệt là lĩnh
vực sản xuất nông nghiệp, để kịp thời bổ cứu sản xuất sau lũ; tổ chức tiêu độc
khử trùng, phát hiện kịp thời và xử lý ngay các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm
nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.
4. Công tác cức hộ cứu nạn:
Sau bão số 3 ban chỉ huy PCTT-TKCN và lực lượng dân quân thị trấn
Thiên Cầm đã tổ chức huy động lực lượng, phương tiện trục vớt hệ thống bia
bảng, vật chất diễn tập trao trả cho các đơn vị của QK4 để tiếp tục cuộc diễn tập
theo kế hoạch.
III. Kết quả đạt được và tồn tại hạn chế
1. Những kết quả đạt được.

- Mặc dù thiên tai năm 2018 trên địa bàn thị trấn không diễn ra ác liệt như
các năm gần đây, nhưng công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành của của Đảng uỷ,
UBND thị và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN vẫn hết sức quyết liệt, đặc biệt là chủ
động ứng phó với bão số 3; nắm chắc diễn biến của bão, bám sát cơ sở, tập trung
cao nhất nguồn lực cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả với từng đợt thiên
tai;
- Các lực lượng như DQTV, thôn đội trưởng,công an viên,bộ đội Biên
phòng, với vai trò nòng cốt luôn chủ động trong công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc
phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra;
- Các phòng ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể chủ động triển khai các biện
pháp phòng ngừa, ứng phó và sẵn sàng giúp cơ sở khắc phục hậu quả thiên tai
sớm ổn định cuộc sống cho người dân;
2. Những vấn đề tồn tại
Trong năm 2018 công tác phòng chống thiên tai của thị trấn đã có những
thành quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần phải khắc phục:
- Việc xây dựng được Phương án Phòng chống và khắc phục hậu quả ứng
với các kịch bản thiên tai trên địa bàn năm 2018 là một thành công lớn trong
công tác phòng chống thiên tai, tuy nhiên do nội dung Phương án có đến 03 kịch
bản, trong đó có nhiều kịch bản khó như bão rất mạnh, siêu bão, địa điểm sơ tán
phải được thẩm định của các cơ quan chức năng, thời gian thực hiện ngắn và yêu
cầu cấp bách, chưa có tiền lệ,… nên trong quá trình xây dựng Phương án còn
nhiều vấn đề tồn tại về khu vực cần sơ tán, địa điểm sơ tán đến, số hộ, số khẩu
cần sơ tán, bản đồ sơ tán, mức độ, phạm vi ảnh hưởng của từng kịch bản thiên
tai,… nên còn lúng túng trong việc xây dựng phương án.
- Công tác nâng cao năng lực cho cán bộ và cộng đồng là một yếu tố quan
trọng nhằm tăng cường năng lực quản lý, tổ chức phòng chống, ứng phó, giảm

nhẹ hậu quả thiên tai, tuy nhiên trong thời gian vừa qua chưa được thực hiện
thường xuyên, liên tục.
- Việc nâng cao nhận thức và hiểu biết về thiên tai và các biện pháp phòng
chống trong cộng đồng rất quan trọng, đặc biệt trong thực hiện phương châm “4
tại chỗ”, sống chung với thiên tai, tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí, công tác
này chưa được thực hiện thường xuyên và sâu rộng. Số lượng các đợt tập huấn
còn ít, đối tượng tham gia tập huấn chưa rộng rãi. Về phía nhân dân, người cần
được nâng cao năng lực có nhu cầu cần được tập huấn nhưng do sinh kế nên
việc tập trung cho những khoá học còn khó khăn.
- Việc lồng ghép công tác phòng chống thiên tai vào các chương trình, dự
án phát triển kinh tế xã hội chưa được tốt. Giải pháp phòng, chống lụt, bão, giảm
nhẹ thiên tai chưa được triển khai đồng bộ, mới chỉ tập trung vào các giải pháp
công trình, chưa đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phi công trình.
- Trang thiết bị, phương tiện, vật tư phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn,
thông tin liên lạc và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn còn hạn chế, chưa được
hiện đại hoá, tính chuyên nghiệp chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
phòng chống và TKCN.
- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những năm gần đây thiên tai diễn
biến ngày càng cực đoan, bất thường và khó lường; bão, lũ xuất hiện nhiều hơn,
cường độ mạnh hơn và vận tốc di chuyển cũng nhanh hơn; trong khi đó năng lực
của các cơ quan làm công tác phòng chống thiên tai các cấp còn hạn chế về cả con
người và trang thiết bị; nhiều tình huống thiên tai xẩy ra còn bị bất ngờ, dẫn đến
việc tham mưu ứng phó chưa kịp thời;i
- Công cập nhất thông tin thiếu kịp thời, chưa chính xác dẫn đến việc tổng
hợp tham mưu xử lý chậm và có những tình huống còn bị động;
- Năm 2018 đã xuất hiện 01 trận động đất nhẹ xẩy ra trên vùng biển huyện
Cẩm Xuyên; trong những năm qua chưa xuất hiện loại hình thiên tai này, dẫn đến
người dân và chính quyền các cấp còn bị động và lúng túng; tuy trận động đất vừa
qua không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng đây là loại hình thiên tai mới
xuất hiện trên địa bàn huyện, do vậy chúng ta cần phải hết sức đề phòng và có
phương án chủ động ứng phó; hiện nay chưa có hệ thống dự báo, cảnh báo động
đất, sóng thần nên rất khó khăn trong công tác chỉ đạo và phòng tránh nếu tiếp tục
xẩy ra.
3. Bài học kinh nghiệm
- Công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai thích ứng với BĐKH phải
được xác định là một trong những công tác quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên,
phải được rà soát, tăng cường hằng năm, từng bước được lồng ghép vào các
chiến lược, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn.

- BCH PCTT & TKCN phải luôn được kiện toàn tổ chức, phân cấp rõ
ràng, các thành viên Ban Chỉ huy được phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể,
hợp lý để chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực, từng địa bàn. Công tác chỉ huy, điều
hành phải bám sát diễn biến tình huống thiên tai, chủ động triển khai các biện
pháp ứng phó kịp thời, phù hợp, sát thực tiễn của từng địa bàn, nhất là công tác
kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, ứng
phó kịp thời với thiên tai tại cơ sở mang yếu tố quyết định.
- Việc xây dựng Phương án phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai
để đạt hiệu quả và mang tính thực tiễn cao thì trong quá trình xây dựng phương
án phải đảm bảo các vấn đề sau:
+ Sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của lãnh đạo Đảng ủy, sự tham gia với tinh
thần trách nhiệm cao của các cơ quan chuyên môn, ban, ngành liên quan và các
TDP.
+ Xác định được các kịch bản phải xây dựng phương án ứng phó phù hợp
với tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu trong thời điểm hiện nay và trong tương
lai, tình hình thực tế, khả năng thực hiện tại địa phương
+ Phương án được xây dựng từ dưới lên (từ TDP), trong đó phương án về
khu vực ảnh hưởng, điểm cần sơ tán, số dân sơ tán, địa điểm sơ tán đến (sơ tán
tại chỗ, tập trung), khả năng của địa phương (lực lượng, phương tiện, thiết bị),
yêu cầu hỗ trợ từ các cơ quan, lực lượng khác… là những vấn đề rất quan trọng
để từ đó tổng hợp xây dựng nên phương án của cả thị trấn.
+ Trong phương án ứng phó siêu bão, vấn đề sơ tán nhân dân tránh bão
rất quan trọng, địa điểm sơ tán có ý nghĩa quyết định đến an toàn, tính mạng của
người dân sơ tán, do vậy các địa điểm, công trình có thể sử dụng làm nơi tập kết,
sơ tán dân được rà soát kỹ càng và đề xuất, các cơ quan chức năng chuyên
ngành tổ chức kiểm tra, xác định an toàn với thiên tai mới cho phép sử dụng
+ Phương án phải được rà soát, điều chỉnh, cập nhật lại hằng năm để phù
hợp với tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu trong thời điểm hiện nay và trong
tương lai và tình hình thực tế tại địa phương, nhất là tại các khu vực đã và đang
thực hiện giải tỏa, quy hoạch, xây dựng...vv
- Khi bão, lũ xảy ra các cấp, ngành phải quán triệt và thực hiện đúng
phương châm “4 tại chỗ” với cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất. Điều quan
trọng là phải lấy phòng tránh là chính trên cơ sở phát huy tốt, có hiệu quả
phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài
sản.
PHẦN THỨ HAI
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PCTT VÀ TKCN NĂM 2019
VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
I. NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT

1. Diễn biến thời tiết và thiên tai những tháng đầu năm.
- Trong 4 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra 07 đợt không khí lạnh gây mưa
nhỏ, mưa phùn rải rác, có nơi mưa rào và rét đậm. Nền nhiệt độ trong các tháng

đầu năm cao hơn TBNN và cao hơn năm 2018 cùng kỳ. Đặc biệt trong tháng 4
lượng mưa đạt thấp, nắng nóng xẩy ra gay gắt;
- Ngoài ra do ảnh hưởng của thời tiết xấu các tháng đầu năm 2019, trên
vùng biển huyện Cẩm Xuyên đã làm cho 3 thuyền đánh cá ngư dân bị chìm, có 2
người chết, đã làm hư hỏng, thiệt hại một số trang thiết bị và ngư cụ của ngư
dân; các tai nạn tàu thuyền chủ yếu là do các chủ tàu cá không đảm bảo an toàn
trước khi ra khơi bám biển;
- Lượng mưa 04 tháng đầu năm 2019 thấp hơn so với TBNN, tổng lượng
mưa bình quân chỉ được từ 113 mm - 263 mm, đạt từ 34% đến 86% so với
TBNN và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 (đạt từ 48%- 75%), đây là dấu hiệu
dự báo thời tiết hết sức phức tạp, khó lường; hạn hán, thiếu nước có thể xẩy ra
vào các tháng cuối năm 2019. Tính đến ngày 7 giờ, ngày 15/5/2019 dung tích
các hồ chứa lớn trên địa bàn huyện phổ biến đạt từ 45% - 85% dung tích thiết kế
và đạt từ 56% đến 96% cùng kỳ năm 2018; cụ thể như hồ chứa như hồ Kẻ Gỗ có
dung tích nước 182/345 triệu m3 (đạt 52,8% thiết kế và đạt 84,3% so với cùng
kỳ 2018); hồ Sông Rác có dung tích nước 93,43/124,5 triệu m3 (đạt 75% thiết kế
và đạt 92,8 % so với cùng kỳ 2018); hồ Thượng Tuy có dung tích nước
11,5/18,9 triệu m3 (đạt 60,8 % thiết kế và đạt 79,2 % so với cùng kỳ 2018)
2. Nhận định khí tượng, thủy văn năm 2019.
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí
tượng Thủy văn tỉnh cho thấy:
- Hiện tượng ENSO: Nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO 3.4 tiếp tục
cao hơn so với TBNN, nhưng có xu hướng giảm dần. Theo đó, hiện tượng
ENSO được dự báo nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái El Nino trong các tháng
tiếp theo của nửa đầu năm 2019 với xác suất 60 - 70%. Đến nửa cuối năm 2019,
nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 có xu hướng giảm dần và ENSO có
khả năng về trạng thái trung tính. Hiện tượng El Nino năm 2019 có cường độ
yếu và không kéo dài.
- Bão và áp thấp nhiệt đới: Dự báo số cơn bão, ATNĐ hoạt động trên Biển
Đông ở mức xấp xỉ TBNN (TBNN 12-13 cơn). Tuy nhiên, trong điều kiện nền
nhiệt độ mực nước biển khu vực Tây bắc Thái Bình Dương ở mức cao hơn
TBNN cần đặc biệt đề phòng các cơn bão có cường độ mạnh và rất mạnh;
- Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Các tháng thời kỳ giao mùa (tháng 56 và tháng 9-10), cần đặc biệt lưu ý các thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, sét và
mưa đá có khả năng xảy ra nhiều hơn các năm gần đây;
- Nhiệt độ và nắng nóng: Nền nhiệt độ dự báo ở mức cao hơn TBNN cũng

như cao hơn năm 2018. Năm nay nắng nóng xuất hiện sớm hơn năm 2018, số
đợt nắng nóng, thời gian nắng nóng mỗi đợt và cường độ nắng nóng dự báo đều
cao hơn so với TBNN và cao hơn năm 2018.
- Lượng mưa: Tổng lượng mưa năm 2019 dự báo ở mức thấp hơn TBNN,
nhưng cao hơn năm 2018.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cần phải được tiến
hành chủ động và thường xuyên, liên tục với phương châm “Chủ động phòng
tránh - ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, trong đó lấy
“chủ động phòng và né tránh” là chính; chuẩn bị tốt phương án “4 tại chổ” để
chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
2. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai có hiệu quả từ
công tác phòng ngừa, ứng phó đến khắc phục thiệt hại; nêu cao trách nhiệm của
người đứng đầu, đây là một nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác chỉ
đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn nhằm giảm đến mức thấp nhất
thiệt hại về người và tài sản; hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi
trường; bảo vệ sản xuất, xoá đói giảm nghèo, góp phần bảo đảm phát triển bền
vững kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó đẩy mạnh hoạt động
giai đoạn phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; bằng nhiều giải pháp nâng
cao năng lực phòng, chống thiên tai cho chính quyền và người dân để chủ động
phòng tránh.
5. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong phòng
chống thiên tai như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Chử thập đỏ, Hội Phụ nữ, Hội Cựu
chiến binh, các cơ quan thông tin, báo chí, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội,
các doanh nghiệp cùng chung sức, đồng lòng để công tác phòng, chống thiên tai
đạt kết quả tốt nhất.
III. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh tình hình thời tiết
những tháng tiếp theo của năm 2019 sẽ còn diễn biến phức tạp; hạn hán có thể xẩy
ra ác liệt; bão và mưa lũ diễn biến khó lường, đặc biệt đề phòng các cơn bão có
cường độ mạnh có thể xẩy ra trên địa bàn tỉnh ta. Để chủ động ứng phó với các tình
huống thiên tai bất lợi, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, góp phần phát
triển kinh tế bền vững, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều
hành trong phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; triển

khai nhiệm vụ năm 2019 sát với tình hình thực tế; cần phải phân tích và làm rõ
nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để từng bước chấn chỉnh, khắc
phục.
2. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các thành viên Ban
chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN, để đảm bảo sẵn sàng trong công tác chỉ
đạo, chỉ huy phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả một cách chủ động,
nhanh chóng, chính xác, có hiệu quả đối với từng địa bàn, từng lĩnh vực được
phân công phụ trách.
3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống
thiên tai (Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Thủy lợi; Luật Đê điều và các văn
bản hướng dẫn Luật). Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số
05/CT-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về công tác phòng chống thiên
và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Tuần lễ Quốc
gia phòng chống thiên tai năm 2019 đã được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch
số 115/KH-UBND ngày 25/4/2019; thực hiện nghiêm túc các phương án PCTT
đã được UBND thị trấn phê duyệt.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nâng cao nhận
thức của cộng đồng về phòng tránh ứng phó thiên tai; phát huy vai trò và tính
chủ động trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở gắn với
trách nhiệm của cộng đồng trong việc tự quản khi ứng phó với thiên tai, bão,
lũ xẩy ra trên địa bàn.
5. Tổ chức thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 đúng thời gian quy
định, đối tượng và kế hoạch đã xây dựng; Xây dựng kế hoạch chi Quỹ hợp lý,
tiết kiệm để chủ động xử lý các tình huống cấp bách có thể xẩy ra.
6. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thị trấn để chủ động
tham mưu, ứng phó với thiên tai;
7. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng các công trình phòng chống thiên
tai theo phân cấp và xây dựng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho công
trình (lưu ý trong phương án phải khả thi, chuẩn bị cụ thể về con người, vật tư,
phương tiện ứng phó khi có tình huống là xử lý ngay); huy động nguồn lực để
khắc phục sửa chữa.
8. Tập trung nhân lực, vật tư thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy
nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; đồng thời có phương án
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình; đề phòng mưa bão xuất hiện sớm và
không có phương án đảm bảo an toàn cho công trình.

9. Tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời vụ Hè Thu năm 2019 hoàn thành
gieo cấy xong trước ngày 10/6/2019 và thu hoạch xong trước 15/9/2019.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.

Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường; từ thực tiễn công tác
Phòng chống thiên tai trong năm 2018, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thị trấn
kiến nghị, đề xuất một số nội dung sau:
- Hỗ trợ kinh phí nâng cấp tuyến đê Phúc – Long – Nhượng qua thị trấn
Thiên Cầm đoạn từ TDP Hưng Long đế TDP Yên Hà bị thấp cốt và không có kè
chắn nên mùa mưa lũ gây ngập lụt ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân
dân.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền hổ trợ dụng cụ, phương tiện phục vụ
công tác PCTT-TKCN để nâng cao hiệu quả trong công tác PCTT-TKCN.
- Có chế độ chính sách, phụ cấp hợp lý hổ trợ bộ phận thường trực giúp
việc cho ban chỉ huy PCTT-TKCN.

Nơi nhận:

- BCH PCTT & TKCN huyện CX (b/c);
- TT Đảng ủy,TT HĐND (b/c);
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND;
- Văn phòng cấp ủy, VP UBND;
- Các thanh viên BCH PCTT & TKCN thị;
- Các cơ quan đóng trên địa bàn;
- Các TDP;
- Lưu HS;

TM. BCH PCTT & TKCN
TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND

Nguyễn Đình Kỷ

