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PHƯƠNG ÁN
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Theo dự báo khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế, trong những tháng
đầu năm 2019, ở Thừa Thiên Huế khí hậu, thời tiết diễn ra khá phức tạp. Nhiệt
độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,0 độ C so với trung bình nhiều
năm (TBNN) cùng thời kỳ.
Do lượng mưa năm 2018 thiếu hụt và dự báo trong nửa thời kỳ đầu năm
2019, lượng mưa đạt thấp nên khả năng hạn rất cao xảy ra cuối vụ Đông Xuân
2018 - 2019 và vụ Hè Thu 2019.
Tổng lượng mưa trong tháng 01/2019 phổ biến ở mức cao hơn so với
TBNN từ 15 - 30%. Từ tháng 2 đến tháng 5/2019 tổng lượng mưa phổ biến ở
mức thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 20 - 40%.
Theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế dự báo, năm nay mùa
mưa đến muộn hơn mọi năm khoảng 01 tháng nhưng lượng mưa trên địa bàn A
Lưới lại tập trung khá lớn, cụ thể: tháng 8: 120-220 mm, tháng 9: 450-650mm,
tháng 10: 850-950mm, trong tháng 11/2019 lượng mưa vào khoảng 650800mm, và tháng 12/2019 khoảng 550-750mm.
Dự báo về bão 2019: Dự báo, mùa bão năm 2019 có khả năng xuất hiện
10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông. Trong
đó, có khoảng 4-5 cơn bão có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập
trung nhiều ở khu vực Trung Bộ trong nửa cuối năm 2019.
Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt
hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới, lốc
xoáy, mưa, lũ, sạt lở đất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện A
Lưới xây dựng phương án Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT
và TKCN) năm 2019 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG TRONG MÙA MƯA
BÃO
1. Đặc điểm:
A Lưới là huyện miền núi, hàng năm mùa mưa bão diễn ra từ tháng 9 đến
tháng 11, khe suối nhiều, độ dốc lớn nên vào mùa mưa, dòng chảy các sông suối
rất dữ dội, có 596 hộ/2452 khẩu chưa có nhà kiên cố và nằm ở vùng trũng sông

suối có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lụt bão xảy ra sẽ gây thiệt hại về nhà cửa, tài
sản và con người; số hộ di dời khi có lụt, bão xảy ra là: 1.859 hộ/5.911 khẩu.
2. Các sự cố xảy ra các năm trước:
2.1. Về động đất:
* Năm 2014 xảy ra 01 trận động đất ngày 15/5/2014, có cấp độ mạnh 4,7
Richte, gây rung động cấp IV - V ( Thang cấp động đất quốc tế MSK64), tuy
không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng đã gây tâm lý lo lắng cho người
dân.
* Năm 2015 xảy ra 02 trận động đất:
- Lúc 22 giờ 26 phút ngày 08/4/2015, có cấp độ 3,5 độ Richter độ sâu
chấn tiêu khoảng 10 km.
- Lúc 15 giờ 29 phút ngày 09/4/2015, có cấp độ 2,4 độ Richter, độ sâu
chấn tiêu khoảng 9,8 km.
* Năm 2016 xảy ra 02 trận động đất:
- Lúc 15 giờ 23 phút, ngày 21/12/2016, có cấp độ 3,5 độ Richter, độ sâu
chấn tiêu khoảng 7 km.
- Lúc 19 giờ 01 phút 44 giây, ngày 21/12/2016, có cấp độ 3,2 độ richter,
độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.
* Năm 2017 xảy ra 02 trận động đất:
- Lúc 17 giờ 23 phút, ngày 27/1/2017, có cấp độ 3,9 độ richter, độ sâu
chấn tiêu khoảng 10 km.
- Lúc 8 giờ 12 phút, ngày 5/2/2017, có cấp độ 2.8 độ richter, độ sâu chấn
tiêu khoảng 10,1 km.
Tất cả các trận động đất trên đều không có khả năng gây ra thiệt hại.
2.2. Về bão, lốc, sét:
- Bão số 10 (Doksuri) từ ngày 14/9/2017 đến ngày 15/9/2017.
- Bão số 12 (Damrey) từ ngày 3/11/2017 đến ngày 04/11/2017.
Ngoài ra có các đợt lốc, xoáy mạnh xảy ra tại 5 xã vùng trong của
huyện. Năm 2018, trên địa bàn huyện đã xảy ra lốc tố, sét đánh tại A Đớt (02
người chết và 01 trâu, 01 bò chết), Sơn Thủy, A Ngo, thị trấn A Lưới gây thiệt
hại tài sản của nhà nước và nhân dân.
3. Các địa bàn có thể xảy ra sự cố:
- Tuyến đường Hồ Chí Minh: Sạt lở tại đèo Pê Ke xã Hồng Thuỷ, dốc A
Năm xã A Roàng, địa bàn xã Hồng Kim, đoạn giáp xã Hương Phong - Hương
Lâm. Đường QL49 sạt lở nhiều điểm.

- Sạt lở bờ sông Tà Rình tại các xã: Bắc Sơn, Hồng Kim, Hồng Quảng,
Hồng Thái, Sơn Thuỷ; Sạt lở đất ven sông A Sáp tại các xã: Hồng Thượng,
Hương Phong, Hương Lâm, ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp.
- Sạt lở đất đá tại các xã: A Roàng, Đông Sơn, Hương Phong, Hương
Lâm, Bắc Sơn, A Ngo, Hồng Thái, Hồng Quảng, Phú Vinh, Hồng Kim, Hồng
Trung, Hồng Vân, Hồng Thuỷ, Hồng Hạ.
- Lũ quét tại các xã: A Roàng, Đông Sơn, Hương Phong.
- Các công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt, đường giao thông
(nhất là các ngầm giao thông và các đập dâng kết cấu bằng rọ đá, kênh mương
đã xây dưng lâu năm, đường ống lộ thiên..) dễ bị tắc nghẽn, hư hỏng.
- Hệ thống điện thắp sáng trên địa bàn bị hư hỏng.
II. PHƯƠNG ÁN ỨNG CỨU
Những ảnh hưởng do biến đổi khí hậu gây ra diễn biến phức tạp và khó
lường. Tình hình bão, lốc, sét, lũ, lũ quét, trượt lở đất, xói lở bờ sông suối,
ngày càng trở nên phức tạp, tình trạng dễ bị tổn thương chính là yếu tố dẫn đến
đói nghèo. Do đó trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phải luôn coi công
tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai để phát triển bền vững. Thực hiện
phương châm "Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn
trương và có hiệu quả", trong đó lấy công tác phòng là chính, chủ động xây
dựng kế hoạch Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo phương
châm 3 trước, 4 tại chỗ "3 trước" là: chủ động phòng chống trước, phát hiện xử
lý trước, phương tiện vật tư chuẩn bị trước; "4 tại chỗ" là: lực lượng tại chỗ,
phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ.
- Thực hiện theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm
2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố,
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện A Lưới đến năm 2020;
1. Công tác tuyên truyền
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần bám sát và chỉ đạo có hiệu quả
theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”. Các cấp, các ngành xây dựng phương
án PCTT và TKCN phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa phương để chủ động
các phương án cụ thể, linh hoạt, huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức
kinh tế, xã hội và toàn thể cộng đồng tham gia phòng, chống thiên tai và Tìm
kiếm cứu nạn.
- Đài Truyền thanh - Truyền hình: Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy
PCTT và TKCN huyện tổ chức tuyên truyền phương án, chủ trương, chính
sách pháp luật của nhà nước, của huyện về công tác Phòng, chống thiên tai và
Tìm kiếm cứu nạn; thông tin kịp thời những diễn biến về lũ, bão, sạt lở đất và
các thiên tai khác để các cơ quan, đơn vị và nhân dân, chủ động ứng phó. Ủy

ban nhân dân các xã, thị trấn đã có loa cầm tay, tích cực thông báo đến từng
cụm dân cư các thông tin kịp thời.
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông
nghiệp phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, tuyên truyền người dân
nhanh chóng thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2019 sớm để tránh thiệt hại do lũ, bão
gây ra (thời điểm Thu hoạch vụ Hè Thu 2019 châm nhất ngày 15/9/2019)
2. Biển báo nguy hiểm:
Để bảo vệ sự an toàn cho con người và phương tiện đi lại, cần xây dựng
những biển báo nguy hiểm tại các điểm công trình đang thi công: ngầm tràn,
cầu, cống, và các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các xã
đã khảo sát và đặt 05 biển báo khu vực nguy cơ sạt lở đất trong mùa mưa bão
(Hồng Thủy: 02 biển, Bắc Sơn: 01 biển, A Roàng: 01 biển, A Đớt: 01 biển).
3. Phương án di dời dân:
Từ cấp huyện tới cơ sở cần tổ chức điều tra nắm bắt cụ thể từng thôn có
nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để từ đó có phương án di dời dân đến
nơi an toàn (Nhà họp thôn và trường học, trụ sở UBND hoặc nơi gần nhất):
- Số hộ, số khẩu cần di dời để đối phó với bão: 398 hộ/1.545 khẩu;
- Số hộ, số khẩu cần di dời để đối phó với lũ, lụt: 153hộ/599 khẩu;
- Số hộ, số khẩu cần di dời để đối phó với lũ quét, sạt lở đất: 703
hộ/2.854 khẩu.
(Có phụ lục chi tiết đính kèm)
4. Phương án cho các hồ chứa nước và các công trình đang thi công:
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty TNHH NN
MTV Khai thác và Quản lý công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp
với các xã lập Phương án phòng chống thiên tai cho các hồ chứa. Riêng hồ
chứa A Lá - A Ngo (Là hồ chứa loại hồ lớn, có chiều cao đập 19 m) thì phương
án phải được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Công trình
thủy điện A Lưới, Thủy điện A Lin, Thủy điện A Roàng, phương án xả lũ, có
phê duyêt của cấp tỉnh.
- Các chủ đầu tư kiểm tra, có phương án đảm bảo an toàn, giảm thiểu
thiệt hại thấp nhất các công trình đang xây dựng trước, trong và sau mùa mưa
bão.
5. Chỉ huy tại chỗ và lực lượng tại chỗ:
a) Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện:
- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN và Tổ giúp việc; phân công
nhiệm vụ phụ trách địa bàn cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy PCTT và

TKCN, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo kịp thời giữa Ban chỉ huy PCTT và
TKCN các cấp, các ngành;
- Cập nhật, bổ sung và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án phòng,
chống thiên tai tại các xã và các đơn vị, Chỉ đạo kiểm tra việc xây dựng và
chuẩn bị phương án "4 tại chỗ” chuẩn bị sẵn sàng ứng phó kịp thời khi xảy ra
thiên tai;
- Rà soát, kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn, đề xuất giải pháp
phòng ngừa.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng
đồng. Triển khai Luật và các Nghị định của Chính phủ về phòng, chống thiên
tai (Nghị quyết số 76//NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác
phòng, chống thiên tai).
- Trực ban theo quy định tại Quyết định số 31/QĐ-PCTTTW ngày
24/02/2012 của Ban Chỉ đạo PCTT Trung ương về việc ban hành Quy chế về
chế độ thông tin, báo cáo, họp ban chỉ đạo, triển khai ứng phó với lũ, bão;
b) Văn phòng HĐND và UBND huyện:
Tham mưu Chỉ thị, Công điện khẩn về công tác PCTT và TKCN; phối
hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn, thường xuyên
cập nhật, tổng hợp số liệu và chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời cho cấp trên.
c) Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, các Đồn Biên phòng,
Đoàn 92:
Chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng huy động các
phương tiện, trang thiết bị như xe tải, ô tô, thiết bị thông tin liên lạc, nhà bạt,
phao cứu hộ, áo phao cứu sinh và các trang thiết bị chuyên dụng, thông dụng
khác để tham gia sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là tại
các khu vực xung yếu. Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, hỗ trợ, tiếp ứng cho
các địa phương khi cần thiết. Phân công theo địa bàn để ứng cứu (Theo bảng
phân cụm kèm theo)
Ngoài ra tùy theo tình hình thực tế, khi có lệnh của Ban chỉ huy PCTT
và TKCN huyện, các đơn vị sẵn sàng bố trí lực lượng tham gia ứng cứu địa
bàn khác.
d) Phòng Nông nghiệp và PTNT:
Là cơ quan thường trực của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện, chịu
trách nhiệm chuẩn bị các phương tiện thiết bị ứng cứu (Áo phao, phao cứu
sinh, bao tải, rọ đá,...). Kiểm tra và báo cáo các công trình thuỷ lợi, nước sinh
hoạt nông thôn và có phương án bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi,
nước sinh hoạt đang thi công trên điạ bàn huyện trước, trong và sau bão lụt.
Cấp phát bảo hộ lụt bão trước mùa mưa cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN

huyện. Chỉ đạo thu hoạch nhanh lúa vụ Hè Thu với phương châm “ Xanh nhà
hơn già đồng”.
Phối hợp với Công ty TNHH NN MTV Khai thác và Quản lý công trình
thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế lập phương án và kiện toàn Ban chỉ huy PCTT
và TKCN hồ chứa A Lá, xã A Ngo theo quy đinh, phối hợp Văn phòng HĐND
và UBND huyện và các xã , thị trấn, tổng hợp, báo cáo tình hình PCTT và
TKCN.
e) Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Chịu trách nhiệm hợp đồng với các chủ tư thương dự trữ gạo, xăng dầu,
muối, mì tôm và các nhu phẩm cần thiết, phối hợp với Phòng Lao động,
Thương binh và Xã hội để thực hiện cấp lương thực dự trữ trước mùa mưa bão
cho các xã thường bị chia cắt (A Roàng, Đông Sơn, Hồng Thủy, Hồng Hạ,
Hương Nguyên).
Lập danh sách, ký cam kết với các chủ loại phương tiện xe ô tô, xe máy,
để điều động ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm
tra và báo cáo các công trình xây dựng và có phương án bảo đảm an toàn cho
các công trình (Giao thông, xây dựng dân dụng) đang thi công trên điạ bàn
huyện trước, trong và sau bão lụt.
Hướng dẫn các hộ gia đình chủ động giằng néo nhà cửa trước mùa mưa
bão xảy ra. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai và thực hiện theo
Hướng dẫn số 1145/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nhà an toàn
theo các cấp bão.
g) Phòng Lao động – Thương binh và xã hội:
Phối hợp với UBMTTQVN huyện, Hội Chữ thập đỏ, các ban, ngành,
đoàn thể cấp huyện tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ lụt bão, phân bổ đúng
mục đích, đúng đối tượng, tham mưu UBND huyên động viên kịp thời các gia
đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến con người do thiên tai.
h) Trung tâm Y tế:
Trước mùa mưa lũ cần chuẩn bị một số thuốc để dự trữ để cấp cứu kịp
thời, chuẩn bị hóa chất khử trùng làm sạch nguồn nước và vệ sinh môi trường
trong và sau lụt bão, chuẩn bị lực lượng y tế để ứng cứu khi có lệnh.
i) Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Chuẩn bị kinh phí dự phòng: Dự trữ lương thực, thực phẩm; hàng cấp
phát, ứng cứu thiên tai và chuẩn bị một khoản tiền mặt để chủ động, nếu tình
huống cấp thiết xảy ra cần ứng cứu và các khoản kinh phí về khắc phục phòng
chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ. Theo dõi, đôn đốc thực hiện nộp
Quỹ phòng chống thiên tai theo quy định.
k) Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình trong công tác tuyên
truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về những kiến thức cơ bản
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường kiểm tra, thực hiện
giằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo của huyện.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông kiểm tra các trạm tiếp
sóng viễn thông, bảo đảm cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều
hành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn.
l) Đối với các xã, thị trấn:
- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã, thị trấn do Chủ tịch
UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban; xây dựng phương án phòng, chống thiên
tai của địa phương mình; phân công lãnh đạo và các thành viên phụ trách chỉ
đạo đến các thôn, tổ dân phố;
- Tổ chức trực ban lãnh đạo 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình,
dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra; phối hợp chặt chẽ giữa lực
lượng ứng phó tại chỗ với lực lượng huy động của cấp trên, bố trí cán bộ trực
tiếp đến các địa bàn xung yếu cùng với Bí thư, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân
phố chỉ đạo phòng chống thiên tai.
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần trích quỹ dự phòng để trang bị
một máy phát điện để chủ động phòng khi bão lũ có sự cố mất điện xảy ra;
- Lực lượng ứng cứu: Tại các xã, thị trấn chủ yếu là lực lượng thanh niên
xung kích, dân quân địa phương và phối hợp các Đồn Biên phòng;
- Chuẩn bị địa điểm, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng để dự trữ
gạo và các mặt hàng thiết yếu khác phục vụ công tác PCTT và TKCN;
- Kiểm tra tình hình sản xuất các diện tích gần sông, suối có khả năng sạt
lở, bồi lấp, phải có kế hoạch chỉ đạo cụ thể cho bà con thu hoạch trước mùa
mưa lũ; kiểm tra các hộ dân làm nhà ở vùng thấp, vùng gần vách núi để có
phương án di dời đến các khu vực an toàn tránh để xảy ra lũ quét, sạt lở đất
gây thiệt hại người và nhà cửa. Đặc biệt là nhân dân hai bên bờ các sông: A
Sáp, Tà Rình, sát lòng hồ thủy điện A Lưới,
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống chuồng trại, bảo đảm an toàn cho gia súc,
gia cầm trong mùa mưa lũ, không để xảy ra đói rét, dịch bệnh, chỉ đạo giằng,
chống, néo nhà trước lụt bão;
- Các công trình thuỷ lợi, kênh mương, công trình đầu mối cần được nạo
vét, kiểm tra, phát hiện sự cố kịp thời để có phương án khắc phục, phục vụ sản
xuất.
m) Đối với các chủ đầu tư các công trình dự án thủy điện:

Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN và có phương án đảm bảo an
toàn cho công nhân và công trình. Rút kinh nghiệm vận hành hồ chứa năm
trước trong các đợt lũ để có sự điều tiết, vận hành cho phù hợp, tránh ảnh
hưởng, gây ngập lụt cho nhân dân, nhất là các xã ven lòng hồ thủy điện A
Lưới.
n) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Có trách nhiệm tham gia ứng phó
trước, trong và sau lụt bão, chủ động xây dựng phương án PCTT của đơn vị
mình và phân công trực tại trụ sở 24/24 giờ khi có mưa bão xảy ra.
6. Phương tiện giao thông tại chỗ
Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiến hành lập danh sách, ký cam kết với các
chủ loại phương tiện xe ô tô, xe máy, có phương án điều động khi có lệnh ứng
cứu, sự cố xảy ra.
7. Lương thực và các hàng hoá thiết yếu:
Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng hợp đồng với các chủ cửa hàng dự trữ,
lương thực và một số hàng nhu yếu phẩm khác, cụ thể như sau:
- Vùng trung tâm huyện: 25 tấn gạo, 45.000 mỳ tôm; muối 1 tấn, nước
uống 30.000 lít, xăng dầu 20.000 lít
- Xã Hồng Thủy: 1 tấn gạo và 1.000 gói mỳ tôm;
- Xã A Roàng: 1 tấn gạo và 1.000 gói mỳ tôm;
- Xã Đông Sơn: 1 tấn gạo và 1.000 gói mỳ tôm;
- Xã Hồng Hạ: 1 tấn gạo và 1.000 gói mỳ tôm;
- Xã Hương Nguyên: 1 tấn gạo và 1.000 gói mỳ tôm;
- Các xã còn lại (15 xã và thị trấn): Tự dự trữ tại địa bàn xã, tối thiểu 500
gói mỳ tôm/ xã, và 1 tấn gạo.
Tùy theo diễn biến thời tiết và điều kiện cụ thể để điều chỉnh số lượng
hàng hóa dự trữ cho phù hợp.
8. Dự trữ thực phẩm cốt yếu và xăng dầu tại địa bàn:
Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài chính - Kế
hoạch, lập dự trù kinh phí cấp hàng dự trữ và tính lãi suất trong thời gian dự trữ
lương thực, thực phẩm cốt yếu và xăng dầu tại địa bàn.
9. Dụng cụ, vật tư chuẩn bị ứng cứu:
a) Tại phòng Nông nghiệp và PTNT
- Rọ thép: 100 rọ;
- Bao tải: 300 cái;
- Cuốc, xẻng: 20 cái;

- Rựa: 10 cái;
- Áo phao cứu sinh: 14 cái;
- Phao tròn cứu sinh: 20 cái;
- Nhà bạt: 04 cái;
- Xăng chạy máy nổ: 300 lít.
b) Tại các xã, thị trấn
- Áo phao cứu sinh: 272 cái;
- Phao tròn cứu sinh: 165 cái;
- Loa cầm tay: 44 chiếc
- Nhà bạt: 08 nhà (Hồng Thủy, A Roàng, Hồng Hạ, Hương Nguyên,
Hồng Thượng, A Roàng, Đông Sơn và Sơn Thủy).
10. Bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ:
- Khi có lệnh cần điều động 02 - 05 xe tải tập trung tại Văn phòng
HĐND và UBND huyện để ứng cứu khi cần thiết;
- Ngành Viễn thông chuẩn bị tốt phương án thông tin liên lạc;
- Ngoài các số điện thoại khi cần liên lạc, Ban chỉ huy PCTT và TKCN
huyện và các đơn vị như Hạt Kiểm Lâm và Ban quản lý rừng phòng hộ chuẩn
bị máy bộ đàm để phục vụ khi có sự cố hệ thống thông tin xảy ra.
11. Một số biện pháp khắc phục hậu quả sau thiên tai:
- Lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ tại các địa phương, đoàn viên,
thanh niên tích cực giúp dân khắc phục hậu quả, tu sửa nhà cửa, vệ sinh các
tuyến đường, trường học.
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Cảnh báo cho người dân biết, thông
qua loa, đài truyền thanh tại địa phương mình không nên xuống suối vớt củi
hoặc bắt cá khi có lũ lớn.
- Các ngành, địa phương, kiểm tra các công trình điện, đường, trường,
trạm, thuỷ lợi và nước sinh hoạt bị hư hỏng để có kế hoạch sửa chữa kịp thời,
phục vụ sản xuất, dân sinh, phục vụ việc dạy và học;
- Tăng cường các biện pháp chỉ đạo, thực hiện việc phòng chống dịch
bệnh cho người và gia súc;
- Kiểm tra đời sống nhân dân, đặc biệt các là các hộ nghèo, bị thiệt hại
nặng để có biện pháp trợ giúp kịp thời, ổn định đời sống cho nhân dân;
Phương án này được phổ biến đến tận các xã, thị trấn, thông tin rộng rãi
đến các tầng lớp nhân dân và đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện A
Lưới (Địa chỉ: http://aluoi.thuathienhue.gov.vn/).

Trên đây là Phương án Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm
2019 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện A Lưới./.
KT. TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Thường vụ Huyện ủy ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN huyện;
- VP: LĐ, CVKT;
- Lưu: VT.

.

