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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc chủ động triển khai
các biện pháp ứng phó với cơn
bão số 04 trên biển Đông

Kính gửi:

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xã;
- Các trường học trên địa bàn;
- Trưởng các thôn, làng.
Thực hiện Công văn số 3862/BCH-PCTT ngày 24/9/2022 của Ban Chỉ Huy
PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với
bão số 04 trên Biển Đông; Công văn số 02/BCH ngày 26/9/2022 của Ban Chỉ Huy
PCTT và TKCN thị xã An Khê về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
với con bão số 04 trên biển Đông;
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào
Biển Đông bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13-14 giật cấp 16 (khi
đến Nam quần đảo Hoàng Sa), khi vào bờ có thể vẫn mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.
Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, dự báo ngày
26/9/2022 bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc Biển Đông, chiều
tối ngày 27/9/2022 bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất
liền khu vực Trung Bộ, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập
trung ở Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. Theo dự báo, từ ngày
27/9 đến sáng ngày 29/9 thời tiết khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to đến rất
to, tổng lượng mưa trong cả đợt: Các huyện Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh,
la Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh; thị xã An Khê và thành phố Pleiku
phổ biến từ 150 - 250mm; cục bộ có nơi lớn hơn 300mm, các huyện còn lại từ 100 200mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sống, suối nhỏ, sạt lở
đất, sụt lún đất trên sườn dốc tại các xã, phường: Phù Đồng (thành phố Pleiku); xã
Đak Rong (huyện Kbang); xã la Sươm, la Mlah, la Rsai, Chư Rcăm, Uar (huyện
Krông Pa); xã Đak Pling (huyện Kông Chro); xã la Ake (huyện Phú Thiện); các xã
còn lại của các huyện Kbang, Krồng Pa, Kông Chro, Phú Thiện, thành phố Pleiku
và các huyện: Chư Păh, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Sê, Chư Prông, la Pa, la Grai,
Đức Cơ.
Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ trên địa
bàn, Ủy ban nhân dân xã Song An đề nghị:
1. Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã
Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai trên địa bàn; theo
dõi chặt chẽ diễn biến của bảo để nắm bát thông tin, sẵn sàng ứng phó với mọi tình
huống xấu có thể xảy ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão.

Tổ chức trực 24/24 giờ trong thời gian mưa bão; theo dõi chặt chẽ tình tình
thời tiết và cảnh báo mưa lũ trên địa bàn để triển khai kịp thời các biện pháp ứng
phó.
Triển khai các biện pháp phòng, chống ứng phó mọi tình huống bão, lũ với
phương châm “4 tại chỗ” nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của
Nhà nước và của nhân dân.
- Kiểm tra, rà soát, xác định các hộ có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đất do ảnh
hưởng mưa bão về hiện trạng nhà ở, nhân khẩu, lao động, đối tượng dễ bị tổn thương
(người già, phụ nữ, trẻ em, ...), khả năng chủ động ứng phó của hộ gia đình để có
biện pháp hỗ trợ kịp thời.
Kiểm tra hiện trạng các điểm dự kiến sơ tán đến, đảm bảo an toàn tính mạng,
tài sản của nhân dân; chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm dự kiến sơ tán
đến nhằm đảm bảo an toàn, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu
vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và ngập sâu trong tình huống ảnh hưởng bão có
mưa lớn kéo dài, mực nước các sông, suối dâng cao,...có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt
lở đất.
- Lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hồ đập,
khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động
tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử
lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.
- Chủ động kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình thủy lợi, ao, bàu,
đập trên địa bàn nhằm sớm phát hiện nguy cơ mất an toàn để có giải pháp đảm bảo
an toàn công trình.
- Huy động lực lượng công an, đoàn thanh niên, dân quân trên địa bàn giúp
đỡ nhân dân sửa chữa nhà cửa, công trình bị thiệt hại, đảm bảo đời sống và sản xuất
của nhân dân.
2. Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự:
Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung ứng phó, cứu hộ, cứu nạn
khi bão vào và sau khi bão kết thúc, nhất là những sự cố sạt lở đất, ngập lụt.
3. Công chức Văn hóa- Xã hội
Tăng cường công tác thông tin kịp thời về dự báo, cảnh báo diễn biến thời tiết
trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và nhân dân được
biết, chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa, lũ
4. Công chức Tài Chính- Kế toán
Chủ động sử dụng ngân sách địa phương để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây
ra theo đúng quy định pháp luật
5. Trưởng các thôn, làng
Thông tin rộng rãi cho Nhân dân thông tin về cơn bão số 04; thông báo Nhân
dân gia cố, chằng chống nhà ở, dắt trâu, bò, vật nuôi về chuồng, không được thả
rông trong mưa bão nhằm tránh thiệt hại khi thiên tại xảy ra.

6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xã; các trường học
trên địa bàn
- Phối hợp thông tin, tuyên truyền về cơn bão 04 để Nhân đan chủ động ứng
phó kịp thời.
- Phối hợp hỗ trợ các địa phương thực hiện tốt công tác chủ động ứng phó,
giảm nhẹ thiên tai và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
7. Các trường học trên địa bàn
Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo
phạm vi quản lý của ngành; tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, có biện pháp bảo vệ
tài sản, tài liệu cơ quan đảm bảo an toàn.
Nhận được thông báo này, đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy PCTT &
TKCN xã, cơ quan, đơn vị, trường học, công chức liên quan triển khai thực hiện các
biện pháp phòng, chống; Trưởng các thôn, làng thông báo rộng rãi cho Nhân dân
biết để chủ động có biện pháp phòng chống bão kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Chi bộ các thôn, làng;
- Lưu: VT.

