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ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 TỈNH QUẢNG TRỊ                                     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Số: 09/2007/CT-UBND                                          ðông Hà, ngày 24 tháng 7  năm 2007 
 
 

CHỈ THỊ 
Về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn  

và giảm nhẹ thiên tai năm 2007 

 
Thực hiện Chỉ thị số 08/2007/CT-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về Tăng cường công tác Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm 
nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007; ñể chủ ñộng trong công tác Phòng, chống 
thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thiệt hại ñến mức thấp nhất do thiên tai gây ra, 
UBND tỉnh yêu cầu Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã và các ñơn vị trên ñịa bàn thực hiện tốt những công việc sau ñây: 

1. Tổ chức tổng kết ñánh giá, rút kinh nghiệm về công tác Phòng, chống lụt, bão, 
tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2006 và các năm trước ñây. Trên 
cơ sở ñó rà soát lại các phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của 
Ban, ngành, ñịa phương mình ñể xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão và tìm 
kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2007 phù hợp với tình hình ñặc ñiểm từng khu 
vực, từng ñịa phương, từng Ban, ngành, ñơn vị; ñảm bảo sự thống nhất chỉ ñạo từ 
tỉnh ñến tận cơ sở, ñồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ huy, chỉ ñạo, ñiều 
hành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp ñể chủ ñộng xử lý, ñối phó kịp thời trong 
mọi tình huống. 

2. Khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm 
kiếm cứu nạn ở các cấp, các ngành theo hướng gọn, mạnh; phân công công việc và 
ñịa bàn cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy ñể thực hiện công tác kiểm tra, ñôn 
ñốc, hướng dẫn thực hiện việc phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo kế 
hoạch và các phương án ñề ra. 

3. Củng cố hệ thống dự báo, cảnh báo, mạng lưới thông tin liên lạc từ tỉnh ñến 
cơ sở, ñảm bảo thông tin 2 chiều luôn luôn thông suốt trong mọi tình huống. Thực 
hiện nghiêm túc chế ñộ trực ban trong mùa lụt, bão. Tổ chức và duy trì chặt chẽ chế 
ñộ thường trực 24h/24h, nắm thông tin báo cáo kịp thời theo quy ñịnh ñể xử lý có 
hiệu quả khi có các tình huống tai nạn, thiên tai. 

4. Quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại 
chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; kinh phí, hậu cần tại chỗ). Các Sở, 
Ban, ngành, chính quyền các ñịa phương rà soát lại các phương án phòng, chống lụt, 
bão và tìm kiếm cứu nạn thật cụ thể; phải có kế hoạch phối hợp chặt chẽ các lực 
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lượng, chỉ ñạo kịp thời ñồng bộ ñể phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, 
chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai. 

5. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham mưu cho 
UBND tỉnh: 

Kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 
xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu 
nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2007; kiểm tra, ñôn ñốc các ngành, các cấp thực hiện tốt 
công tác Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007; chỉ huy, chỉ ñạo, ñiều 
hành, xử lý kịp thời, có hiệu quả với thiên tai, lụt, bão xảy ra. 

6. UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị 
xã có trách nhiệm: 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của lụt, bão; chủ ñộng tổ chức việc 
phòng, chống, xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn trước khi thiên tai xẩy ra trên ñịa 
bàn mình quản lý; 

- Phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý nhà nước về công tác Phòng, 
chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cho cấp xã, phường, thị trấn, các cơ quan, ñơn vị. 
Kiểm tra, rà soát, xác ñịnh cụ thể về số lượng, chủng loại phương tiện, vật tư phòng, 
chống lụt, bão và các trang bị, phương tiện thiết yếu phục vụ công tác tìm kiếm cứu 
nạn hiện có trên ñịa bàn; trên cơ sở ñó có kế hoạch bổ sung nhằm ñảm bảo ñủ cơ số 
cần thiết ñể có thể huy ñộng kịp thời khi có thiên tai, sự cố xẩy ra. Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã có trách nhiệm chủ ñộng huy ñộng các nguồn lực của ñịa phương 
theo quy ñịnh ñể làm tốt công tác Phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc 
phục hậu quả thiên tai xẩy ra trên ñịa bàn; 

- Xây dựng phương án và cụ thể hóa việc tổ chức phòng tránh, di dời người và 
tài sản ở vùng sâu, vùng ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ xẩy ra lũ quét, triều 
cường, sạt lở, sụt lún ñất ñến vị trí an toàn tại chỗ hoặc khu tạm trú; thường xuyên 
nắm bắt tình hình diễn biến của thiên tai ñể chủ ñộng cảnh báo, thông tin kịp thời ñến 
các xã, phường, thôn, bản ñể người dân biết, chủ ñộng ñối phó; kiên quyết di dời dân 
ñến nơi an toàn khi thời tiết nguy hiểm nhằm giảm thiểu ñến mức thấp nhất thiệt hại 
về người; 

- Các huyện ven biển có phương án kiểm tra và kế hoạch chi tiết ñể chủ ñộng 
trong việc nắm bắt và thông tin ñối với các tàu thuyền ra khơi và trở về khi có bão và 
áp thấp nhiệt ñới xẩy ra nhất là tàu ñánh bắt xa bờ ñể có biện pháp ñảm bảo an toàn 
cho tàu, thuyền và ngư dân; xây dựng phương án cụ thể ñể ñối phó với các tình 
huống bất lợi nhất khi có bão, lũ và triều cường cùng xẩy ra, giúp nhân dân chủ ñộng 
phòng, tránh ñể hạn chế thiệt hại ñến mức thấp nhất; 

- Các huyện, thị xã có hồ ñập, ñê ñiều thủy lợi phải phối hợp với cơ quan quản lý 
tổ chức kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu hư hỏng ñể có kế hoạch sửa chữa xong trước 
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mùa lụt, bão, có phương án chống tràn cho các công trình, ñảm bảo an toàn công 
trình và ñảm bảo an toàn cho các khu vực dân cư ở hạ lưu; 

- Các huyện, thị xã phải có kế hoạch dự trữ lương thực (Gạo, mỳ ăn liền…) và 
các nhu yếu phẩm khác ñể cứu trợ cho nhân dân khi cần thiết; chủ ñộng sử dụng ngân 
sách ñịa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy ñịnh ñể phòng, chống và khắc 
phục hậu quả thiên tai, sớm ổn ñịnh sản xuất và ñời sống nhân dân; ñồng thời phải 
quan tâm, hỗ trợ, kiên quyết không ñược ñể người dân vùng thiên tai nào bị ñói; ñối 
với nhân dân vùng thường xuyên bị ngập lụt, mỗi hộ phải dự trữ lương thực và các 
mặt hàng thiết yếu ñủ dùng từ 05- 07 ngày; 

- Các ñịa phương có ñiều kiện cần tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng 
làm công tác Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; chủ ñộng xây dựng phương 
án huy ñộng lực lượng, phương tiện trên ñịa bàn ñối phó và khắc phục lụt, bão ở 
những nơi trọng ñiểm ñể rút kinh nghiệm ứng dụng rộng rãi các nơi khác. 

7. Các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị có trách nhiệm: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ ñạo toàn ngành phối hợp với các 
ñịa phương tổ chức kiểm tra, ñánh giá chất lượng các công trình ñê ñiều, hồ chứa 
thuộc chức năng quản lý của ngành; có kế hoạch gia cố, tu bổ xong trước mùa bão, 
lụt; chỉ ñạo các ñịa phương xây dựng phương án bảo vệ sản xuất, hạn chế tổn thất do 
lụt, bão gây ra; có phương án chuẩn bị giống, cây con phục vụ nhân dân sau lụt bão; 
có kế hoạch chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm phát sinh do lụt, bão; ñồng thời có 
kế hoạch tích nước cho các hồ chứa hợp lý ñể phục vụ sản xuất năm tới. Chủ ñộng 
làm việc với công ty Thủy ñiện Quảng Trị ñể báo cáo UBND tỉnh ñiều tiết phòng lũ 
hồ chứa Rào Quán ñúng quy ñịnh, phòng ngừa thiệt hại do ñiều tiết lũ của hồ gây ra; 

- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn tỉnh: Cần phối hợp với Trung tâm Dự 
báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ðài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, 
Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ñể tăng thời 
lượng dự báo, cảnh báo sớm khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống bất 
thường, phức tạp của thời tiết, khí hậu ñể phục vụ công tác chỉ ñạo phòng, chống của 
UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 

- Giao Bộ Chỉ huy bộ ñội Biên phòng tỉnh, sở Thủy sản, Văn phòng Ban Chỉ huy 
Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Phối hợp với các ñịa phương lập 
phương án nắm bắt, theo dõi và thông tin kịp thời các phương tiện ñánh bắt trên biển 
khi có sự cố về người và phương tiện xẩy ra; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ ñội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sư 
ñoàn 968, Hội Chữ thập ñỏ tỉnh, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Xây dựng các 
phương án bố trí, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cần thiết ñể sẵn sàng tham gia giúp 
ñỡ dân di dời, ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về lũ, bão và công 
tác tìm kiếm cứu nạn ñể bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; 
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- Công an tỉnh: Phối hợp với chính quyền các ñịa phương và các ngành liên quan 
có phương án ñảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội khi có thiên tai, lụt bão xẩy ra; 
huy ñộng lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng khác ñể tham gia cứu 
hộ, cứu nạn giúp nhân dân hạn chế tổn thất do lụt bão gây ra; 

- Sở Thủy sản: Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản và bố trí thời vụ nuôi trồng 
hợp lý ñể tránh lũ, lụt gây tổn thất cho sản xuất; phối hợp với UBND các huyện ven 
biển và Bộ Chỉ huy bộ ñội biên phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc thực 
hiện các quy ñịnh ñảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt ñộng trên 
sông, trên biển; 

- Bưu ñiện tỉnh: Phải ñảm bảo cho mạng thông tin phòng, chống lụt, bão luôn 
luôn thông suốt trong mọi tình huống, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng bị ngập 
lụt; 

- Sở Giao thông- Vận tải: Chỉ ñạo toàn ngành chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, 
phương tiện, vật tư cần thiết ñể tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời khi các công trình 
cầu, ñường và các công trình giao thông khác bị hư hỏng, ñảm bảo giao thông thông 
suốt trong mùa mưa bão, ñặc biệt là các tuyến ñường giao thông chính, quan trọng và 
an toàn ñối với các tuyến ñường khác trên ñịa bàn tỉnh; chỉ ñạo tiến ñộ thi công các 
công trình ñảm bảo an toàn vượt lũ; 

- Sở Y tế: Có kế hoạch chỉ ñạo toàn ngành chuẩn bị ñầy ñủ ñiều kiện ñể cấp cứu 
khi thiên tai xẩy ra và phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân, kịp thời dập tắt các ổ 
dịch bệnh, làm sạch môi trường, hướng dẫn nhân dân làm sạch nguồn nước sinh hoạt 
sau lụt, bão; 

- Sở Thương mại- Du lịch: Có kế hoạch chỉ ñạo các doanh nghiệp dự trữ và cung 
ứng các mặt hàng thiết yếu cho các vùng sâu, vùng xa trước mùa lụt, bão, ñảm bảo ổn 
ñịnh ñời sống cho nhân dân; 

- Sở Lao ñộng- Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các lực lượng khác (Hội 
Chữ thập ñỏ tỉnh, thanh niên tình nguyện…) triển khai tốt công tác cứu trợ cho nhân 
dân bằng các nguồn trợ cấp ñột xuất khi có lụt, bão xẩy ra; 

- Các cơ quan thông tin ñại chúng: Cần theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến 
thiên tai lụt, bão; tăng cường thời lượng thông tin về tình hình diễn biến thiên tai, các 
chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị chỉ ñạo công tác Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm 
cứu nạn của Trung ương và ñịa phương; 

- Các Sở, cơ quan Ban ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao có 
trách nhiệm chỉ ñạo làm tốt công tác Phòng, chống lụt, bão của ngành, ñơn vị mình. 
Ngoài ra, phải có kế hoạch, phương án sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, trang thiết 
bị, vật tư cần thiết ñể cùng phối hợp ứng cứu, cứu hộ khi có lệnh ñiều ñộng của 
Trưởng Ban Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 
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- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt 
bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tổ chức theo dõi và báo cáo tình hình diễn biến của lũ, 
bão và thiệt hại do lũ, bão gây ra về Thường vụ Tỉnh ủy, HðND tỉnh, UBND tỉnh, 
Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban Chỉ ñạo phòng, 
chống lụt, bão Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu 
nạn và các Bộ ngành liên quan ñể kịp phục vụ công tác chỉ ñạo của tỉnh và Trung 
ương. 

Nhận ñược Chỉ thị này, yêu cầu Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ñơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Ban Chỉ 
huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, ñôn ñốc 
việc thực hiện Chỉ thị và báo cáo kết quả về UBND tỉnh./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
       CHỦ TỊCH 

 
 

          Lê Hữu Phúc 
 

 

 

 


