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BÁO CÁO 
Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; 
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Phần thứ nhất 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 
VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021 

 
          1.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NĂM 2021  

1. Khí tượng 

1.1. Nắng nóng:  

Mùa khô năm 2021, nắng nóng bắt đầu từ tháng 3 và xảy ra cục bộ ở vùng núi. 
Tổng số ngày nắng nóng các nơi từ 25 – 40 ngày, tập trung từ tháng 6 – 7. Nhiệt độ 

không khí cao nhất là 40,10C (ngày 08/5), độ ẩm thấp nhất 22% (ngày 04/6/2021). 

         1.2. Bão và áp thấp nhiệt đới:  

            Năm 2021, trên khu vực Biển Đông xuất hiện 09 cơn bão. Trong đó có 2 bão, 
01 ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Phú Yên gây mưa lớn cho khu vực tỉnh Phú 

Yên. 

          1.3. Không khí lạnh (KKL) 

         Mùa khô năm 2021:  

Tháng 01: khu vực tỉnh Phú Yên chịu ảnh hưởng của 06 đợt KKL tăng cường 
mạnh.  Nhiệt độ thấp nhất 13.90C (ngày 14/01) tại vùng núi huyện Sơn Hòa. 

 1.4. Tình hình mưa 

Tổng lượng mưa năm 2021 từ 1915.2- 2910.8mm, cao hơn TBNN cùng kỳ từ 

206.7- 713.5mm.  

           1.5. Nhiệt độ 

Nhiệt độ trung bình năm: 26.2- 27.40C, cao hơn so với TBNN cùng kỳ 0.1- 
0.70C 

Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 39.2- 40.10C.  

 Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: 13.7- 17.20C 

          1.6. Các yếu tố khác 

Tổng số giờ nắng: từ 2286- 2528 giờ,  cao hơn so với TBNN cùng kỳ  4- 21 giờ. 

 Tổng lượng bốc hơi từ: 940.9- 1768.8mm,  Sơn Hòa cao hơn so với TBNN cùng 
kỳ 296.8mm, Tuy Hòa thấp hơn TBNN cùng kỳ  443.1mm. 

 Độ ẩm trung bình từ: 79- 81%, thấp hơn so với TBNN cùng kỳ 1- 2% 
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           2. Thủy văn: Mực nước trên các sông trong tỉnh Phú Yên mùa khô 2021, 

chủ yếu ít thay đổi, riêng trên sông Ba tại Củng Sơn có dao động nhỏ do sự điều tiết 
của nhà máy thuỷ điện Sông Ba Hạ. 

Mực nước trung bình mùa khô, thấp hơn từ 0,6m -0,9m so với mức trung bình 

nhiều năm cùng kỳ, xấp xỉ trung bình mùa khô năm 2020.  Lưu lượng dòng chảy sông 
Ba, sông Kỳ Lộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 80 đến 90%. Dung tích các hồ chứa 

thủy lợi trong tỉnh rất thấp, về cuối mùa khô giảm chỉ còn 12- 35%. 

 

Trong các tháng mùa khô, mực nước trên các sông trong tỉnh chủ yếu ít thay đổi 

có xu thế giảm, lượng dòng chảy thiếu hụt khoảng 30 đến 60%, các sông suối nhỏ có 
hiện tượng tắt dòng vào thời kỳ này. Riêng trên Sông Ba tại Củng Sơn có dao động do 

sự điều tiết của nhà máy thuỷ điện sông Ba Hạ. 

Mực nước trung bình 8 tháng các sông thấp hơn so với mức trung bình nhiều 

năm cùng kỳ từ 0,6 – 0,9m và thấp hơn trung bình cùng kỳ năm 2020 từ 0,10 – 0,30m. 

II. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI 

Trong năm 2021, trên địa bàn huyện Tây Hòa  bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 và 

lũ lụt đã ảnh hưởng về tài sản của Nhà nước và của Nhân dân. Bão và lũ lụt đã làm 01 

người chết, 06 nhà dân bị thiệt hại rất nặng; nhiều diện tích hoa màu, cây trồng hàng 

năm, cây ăn quả, diện tích rừng bị hư hỏng, đổ ngã; thiệt hại nặng về công nghiệp; hệ 

thống thông tin liên lạc bị ảnh hưởng. Ước giá trị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra là 

53.220,09 triệu đồng.  

          III. ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC ĐÃ TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2021 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 
         Đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành: Các Công văn số 03/PCTT ngày 

03/8/2021 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện về việc rà soát, cập nhật phương án 
ứng phó với thiên tai năm 2021; số 07/PCTT ngày 24/10/2021 của Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện về việc chủ động triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão 
và mưa lũ; Phương án số 03/PA-UBND ngày 08/9/2021 phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện 
         - UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện, các cơ quan, đơn vị Tỉnh, 

Trung ương đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung: 

+ Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn: Tổ chức tổng kết, 

đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn năm 
2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; kiện toàn thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ huy; 
xây dựng kế hoạch, phương án phòng, tránh sát với tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, 

địa phương; chuẩn bị trang thiết bị cần thiết phục vụ tốt công tác phòng, tránh thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt phương châm « 4 tại chỗ». 

+ Về sản xuất nông nghiệp: Các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan, UBND các xã, 

thị trấn kiện toàn Ban Chỉ đạo chống hạn, xây dựng phương án phòng, chống hạn; chủ 
động triển khai việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những diện tích dễ bị thiếu nước tưới; 
bố trí lịch thời vụ sản xuất phù hợp tránh thiệt hại do mưa lũ ở cuối vụ Hè – Thu. 

+ Về công tác phòng, chống cháy rừng: Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các 

xã, thị trấn xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức hướng dẫn chủ rừng 
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các biện pháp phòng, chống; tuyên truyền, vận động Nhân dân trong công tác 

phòngcháy, chữa cháy rừng trong mùa khô. 

2. Công tác triển khai thực hiện 

- Trước mùa mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn huyện tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các xã, thị trấn, Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện, Công an huyện nhằm đảm bảo cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn khi mùa mưa đến. 

- UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện 

đã chỉ đạo và thông báo kịp thời về tình hình mưa, bão, ngập lụt trên địa bàn huyện 
đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn (nhất là các xã dọc Sông Ba, sông 

Bánh Lái) theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết (ATNĐ, bão, lũ lụt...), để chủ 
động phòng tránh, đặc biệt khi các nhà máy thủy điện xả lũ. Đồng thời, cảnh báo cho 
Nhân dân biết mức độ ngập lụt ở các vùng qua các cột mốc cảnh báo lũ. Thực hiện chế 

độ báo cáo nhanh tình hình mưa lũ theo Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-
BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 
gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

- UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức các cuộc họp, nhận định và 

đánh giá tình hình để khẩn trương bàn các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu 
quả của mưa bão, lũ lụt theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Chủ động triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đã 

được phê duyệt; chủ động lực lượng và phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai 
xảy ra. Đặc biệt các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lụt; UBND các xã, 

thị trấn nằm trong vùng hạ du các nhà máy thủy điện, bố trí nhân lực, phương tiện cắm 
chốt tại các vị trí ngầm, tràn chảy xiết nguy hiểm để ngăn cấm người và các phương 

tiện qua lại, cập nhật thường xuyên các thông tin về diễn biến thiên tai và thông báo 
trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn để người dân biết, chủ động phòng tránh...  

IV. TÌNH HÌNH KHẮC PHỤC THIỆT HẠI  

- UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị huyện, Mặt trận, các hội đoàn thể huyện, các xã, thị trấn giúp Nhân dân 

khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiệt hại và bảo đảm trật tự, an 
ninh địa bàn quản lý; thống kê, báo cáo tình hình thiệt hại và công tác triển khai khắc phục 

thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại trên 

địa bàn, bảo đảm chính xác theo thứ tự ưu tiên cần khắc phục, giúp đỡ; chỉ đạo phòng 
Kinh tế và Hạ tầng sửa chữa các điểm sạt lở hư hỏng trên các trục giao thông sau mưa 

lũ, ngập lụt, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt của người dân; tổ chức thăm hỏi, động 
viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. 

V. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ  

1. Thuận lợi 

- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, xây dựng các phương án sẵn sàng triển khai 

phòng, chống, nên đã chủ động trong việc tổ chức thực hiện trước, trong và sau khi 
thiên tai xảy ra; triển khai ngay các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả kịp 
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thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và của 

Nhân dân. 

- UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phân công cán bộ phụ trách địa bàn và nhiệm vụ 

cụ thể; tổ chức trực 24/24 giờ khi có thiên tai xảy ra theo quy định; thực hiện tốt 
phương châm “4 tại chỗ” một cách chủ động không trông chờ, ỷ lại; nhận thức của 

người dân về công tác phòng, chống thiên tai ngày càng được nâng lên theo tinh thần 
phòng, chống thiên tai dựa vào cộng đồng.  

- Các đơn vị lực lượng vũ trang từ huyện đến xã, thị trấn thường xuyên tham gia 

diễn tập, huấn luyện kỹ năng trong công tác ứng phó, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và 

nâng cao kỹ năng hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác khắc phục hậu quả 
thiên tai, góp phần giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Tinh thần đoàn kết và cứu giúp lẫn nhau khi có thiên tai xảy ra được phát huy 
tốt. 

2. Những khó khăn, hạn chế 

- Mặc dù UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên thông báo, cảnh báo 

tình hình thiên tai (mưa lũ, bão, hạn hán) trên địa bàn đến cán bộ và Nhân dân trong huyện 
tổ chức di dời các hộ dân ở những vùng xung yếu đến nơi an toàn, nhưng vẫn còn một số 
người dân chủ quan đi lại trong vùng lũ hoặc vì tài sản mà không chịu di dời. 

- Sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên khi thiên tai, lũ lụt 

xảy ra thường bị thiệt hại lớn, phải mất nhiều thời gian để khôi phục lại sản xuất.  

- Các hộ dân chăn nuôi trên các bãi bồi Sông Ba còn rất chủ quan trong việc di 

dời, đến khi nước lũ dâng cao mới thực hiện, đây là một nguyên nhân tìm ẩn có nguy 
cơ ảnh hưởng đến tính mạng của con người. 

- Lực lượng cứu hộ, cứu nạn, trang thiết bị để phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu 

nạn chưa đủ sức để ứng phó với sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; địa hình phức tạp rất 
khó khăn khi triển khai nhất là khi bão, lũ lụt lớn vào ban đêm. 

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

Thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường; lũ, bão, nắng hạn xảy ra ngày 

càng trầm trọng hơn. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan: 

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân về công tác phòng, tránh thiên 

tai chưa cao, còn chủ quan, ỷ lại. 

- Một số hộ dân có diện tích sản xuất ở những vùng dễ bị thiếu nước vào mùa khô 
thực hiện chưa tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 

VI. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn huyện, xã, thị trấn  

- Phòng là chính, xuyên suốt; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. 

- Trước mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện cần tổ chức 
diễn tập để nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn. 
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- Kiểm tra, rà soát các phương tiện cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn về 

phương tiện và người tham gia cứu hộ, cứu nạn. 

- Cần nâng cao nhận thức hơn nữa cho người dân cũng như đào tạo kỹ năng, 
kiến thức phòng, chống lụt bão, phòng chống thiên tai từ khi còn học ở các trường phổ 

thông, đặc biệt phải biết bơi để tự cứu lấy mình; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nhất 
là các hộ dân ở vùng thường bị ngập lụt hạn chế việc đi lại trong mùa mưa bão, lũ lụt; 

chấp hành tốt việc di dời khi có lệnh sơ tán của chính quyền. Hướng dẫn, tuyên truyền 
Nhân dân và các chủ rừng đề phòng, cảnh giác và ứng phó kịp thời trong công tác 

phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Chọn giống cây trồng có thời điểm thu hoạch trước mùa mưa, bão; chuyển đổi 

một số diện tích lúa hằng năm thường bị khô hạn ở vụ Hè – Thu sang trồng các loại 

cây trồng cạn, tính toán theo phương án lâu dài; từng bước kiên cố hóa hệ thống kênh 
mương để chống thất thoát nước vào mùa khô, hư hỏng vào mùa mưa lũ. 

- Công tác thông tin, báo cáo thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 43/2015/TTLT-BNN-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra. 

2. Đối với người dân 

- Tích cực chủ động phòng, tránh; kịp thời nắm bắt thông tin nhất là mưa bão, lũ 

lụt; không chủ quan, ỷ lại.  

- Phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, sẵn sàng giúp nhau về vật chất, 

tinh thần trong cộng đồng dân cư; phát huy tình làng nghĩa xóm vượt qua khó khăn 
hoạn nạn để cùng nhau giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định cuộc sống.  

- Tích cực giữ gìn, chăm sóc và bảo vệ rừng; triển khai tốt việc trồng rừng trên 

đất lâm nghiệp đã được quy hoạch; chủ động và ứng phó kịp thời trong việc phòng 
cháy, chữa cháy rừng. 

- Chấp hành tốt việc chỉ đạo của chính quyền trong công tác phòng, chống, ứng 
phó thiên tai. 

- Sản xuất nông nghiệp phải theo quy hoạch, kế hoạch; thực hiện việc chuyển 

đổi cây trồng ở những vùng thường bị hạn ở cuối vụ Đông – Xuân và vụ Hè – Thu; 
chủ động thu hoạch trước mùa mưa bão. 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI  

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022 

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Yên, hiện tượng Enso vẫn ở 

trong trạng thái Lanina. Trong đầu tháng 6 – 7/2022, chuẩn sai nhiệt độ bề mặt biển ở 
khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu NINO3.4) là -1.0o C, giảm 0.1o C so với 

tuần đầu tháng 4/2022.  

- Nắng nóng: Từ đầu tháng 4 cho đến nửa đầu  tháng 6/2022, có 3-5 đợt nắng 

nóng ảnh hưởng đến khu vực Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ 38,20C xảy ra 

tại huyện Sơn Hòa. Nắng nóng có xu hướng xuất hiện tương đương so với TBNN 
nhưng không gay gắt và kéo dài như năm 2021. 

- Mưa: Tháng 6 đến tháng 12/2022 tổng lượng mưa (TLM) phổ biến cao hơn 15-

30% so với TBNN. Lượng mưa các nơi từ 136.0-402.4mm.  

- Nhiệt độ:  
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Nhiệt độ không khí trung bình phổ biến từ 26,9-27,6o C. Ơr mức thấp nhất 

TBNN cùng kỳ 0.3-0.9oC.  

- Thủy văn: Từ nửa cuối tháng 4/2022 đến tháng 8, mực nước các sông trên địa 
bàn tỉnh Phú Yên ít thay đổi, dao động nhỏ và có xu thế giảm chậm, các sông chịu ảnh 

hưởng điều tiết có dao động. Từ tháng 9 đến tháng 10 trên các sông khu vực có khả 
năng xuất hiện 1 – 2 trận lũ ở mức trên dưới báo động 2. 

 Mực nước trung bình các tháng trên các sông trong tỉnh ở mức thấp hơn đến xấp 

xỉ TBNN cùng kỳ. 

Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai được kịp thời, hiệu quả, giảm 

thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã 
hội của huyện năm 2022; UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện, UBND, Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ 
và giải pháp sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện: Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật 

Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy 
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Điều 21, 22 của Nghị định 160/NĐ-
CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; phân công trách nhiệm thành viên Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành, 
tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.  

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm 

công tác phòng, tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác đảm bảo an toàn công 
trình thủy lợi năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 

2022; trong đó, tập trung kế hoạch phòng, chống hạn trong các tháng mùa khô năm 
2022; rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch, phương án ứng phó với các loại hình 
thiên tai theo cấp độ rủi ro sát với tình hình thực tế, không để lúng túng khi có thiên tai 

xảy ra. Lưu ý, việc tổ chức Hội nghị tổng kết phải phù hợp với tình hình dịch bệnh 
hiện nay. 

3. Thực hiện việc lồng ghép phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch phát triển 

kinh tế xã hội; tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản 
lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, gắn với việc thực hiện tiêu chí 3.2 “Đảm bảo đủ 

điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại 
chỗ”; đánh giá các khu dân cư ven sông, suối, xác định khu vực có nguy cơ xảy ra lũ 

quét, sạt lở đất để sắp xếp bố trí dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

4. Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, cấp xã 

sát với tình hình thực tế của địa phương và phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay 
nhằm nâng cao năng lực cho các lực lượng tìm kiếm cứu nạn; bố trí nguồn dự phòng 

ngân sách để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai ổn định dân sinh, khôi phục sản xuất.  

5. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống hạn và xây dựng kế hoạch chống hạn năm 

2021, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt của người dân trong trường 
hợp hạn hán, thiếu hụt nước; bố trí giống cây trồng cạn cho các vùng thường xuyên thiếu 

hụt nước; tổ chức nạo vét kênh mương, tu sửa các công trình thủy lợi, khơi thông dòng 
chảy; gia cố bờ bao dự trữ nước ở các công trình thủy lợi và các hồ, đập. 
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6. Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa nước, các công trình 

phòng, chống thiên tai; chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện, vật tư dự phòng 

để chủ động ứng phó khi có sự cố. 

7. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu 
quả do thiên tai gây ra. Cụ thể:  

7.1. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn huyện thường xuyên liên hệ với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh và theo dõi Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, 

Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên về dự báo thời tiết để thông báo kịp thời tình 
hình diễn biến thiên tai và thường xuyên liên lạc với các nhà máy thủy điện trên địa 

bàn tỉnh, nắm tình hình xả lũ để kịp thời thông báo đến UBND các xã, thị trấn biết, 
hướng dẫn Nhân dân phòng tránh, ứng phó. Các thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phải bám sát địa bàn được phân công phụ 

trách khi có lụt, bão xảy ra; nắm tình hình, tổng hợp và báo cáo nhanh về bộ phận 
Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện để lập 

phương án phòng tránh kịp thời và khắc phục nhanh hậu quả. Trung tâm Văn hóa – 
Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp tốt với Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp để thông báo cho Nhân dân 
phòng tránh kịp thời. 

7.2. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã: Hòa Phong, 
Hòa Phú, Hòa Bình 1 và thị trấn Phú Thứ nắm rõ mực nước Sông Ba ở địa phận xã, thị 

trấn mình, báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn huyện những đoạn có nguy cơ vỡ, bị vỡ và mức nước tràn qua trên mặt đường 

Quốc lộ 29 và ĐT 645; đồng thời, có phương án thông báo cho Nhân dân và các 
phương tiện đi lại biết để phòng tránh. 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã: Hòa Mỹ Tây, 

Hòa Mỹ Đông, Hòa Đồng và Hòa Tân Tây theo dõi mức nước sông Bánh Lái và mức 
độ mưa tại xã để có phương án phòng tránh kịp thời. 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hòa Thịnh theo dõi 
mức nước Sông Trong đoạn tràn qua đập An San, cầu Bến Củi và mức độ mưa tại xã; 

kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện 
tổng hợp báo cáo UBND huyện có hướng chỉ đạo phù hợp. 

7.3. Trên cơ sở các vùng thường bị ảnh hưởng lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét,… ở các 

năm trước và điều kiện về phương tiện, trang thiết bị, nhân lực phục vụ phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, UBND và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn cần rà soát và xây dựng phương án, kế hoạch chi 

tiết cho từng vị trí trong công tác sơ tán dân, di dời hàng hóa và nhu yếu phẩm cần 
thiết đến nơi an toàn. Các xóm ở phía Tây thôn Ngọc Lâm, xã Hòa Mỹ Tây và thôn 

Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông đề phòng lũ quét. Các bến đò cầu Bến Sách – xã Hòa 
Tân Tây, cầu Bến Trâu – xã Hòa Mỹ Đông, cầu Bến Nhiễu – xã Hòa Mỹ Tây và một 

số nơi khác thường ngập lụt, UBND các xã, thị trấn cần tổ chức đội cứu hộ, cứu nạn 
thường trực khi có lũ lụt. 

UBND các xã, thị trấn thành lập, củng cố các Tổ, Đội xung kích; trong đó, lực 

lượng thanh niên, dân quân làm nòng cốt để giúp Nhân dân di dời, sơ tán, cứu hộ và 
cứu trợ kịp thời; kiểm tra cụ thể số lượng, chủng loại phương tiện, vật tư, nhiên liệu, 
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các thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để có kế 

hoạch sửa chữa, bổ sung sẵn sàng huy động triển khai thực hiện các phương án phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đề ra. Vận động Nhân dân tự phòng tránh thiên 

tai và chuẩn bị sẵn sàng sơ tán, di dời khi có lệnh. 

7.4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (Văn phòng Thường 

trực): Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo và có kế hoạch thu hoạch nhanh 
gọn lúa vụ Hè – Thu và các sản phẩm nông nghiệp tránh ảnh hưởng của lụt, bão, kế 

hoạch bảo vệ đàn gia súc, gia cầm nhất là phòng, chống dịch bệnh sau lụt, bão.  

7.5. Các cơ quan, đơn vị, các kho tàng của Nhà nước, công trình phúc lợi xã 

hội,…các ngành không được chủ quan, phải có kế hoạch vận chuyển tài sản, hàng hóa 
đến nơi cao ráo; chằng chống đảm bảo an toàn khi có thiên tai, lụt, bão xảy ra, kịp thời 

xử lý sự cố để giảm thiệt hại; sau lụt, bão cần khắc phục nhanh, sớm đưa vào hoạt 
động. Các công trình xây dựng cơ bản đang thi công phải đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thành hoặc đạt điểm dừng kỹ thuật; các công trình thủy lợi cần phải kiểm tra, gia cố 

thân đập đất, cống, tràn, tháo nước đón lũ. 

7.6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Có kế hoạch kiểm tra các tuyến đường 

giao thông và xử lý kịp thời những nơi có sự cố do lụt, bão gây ra, đảm bảo các tuyến 
đường giao thông được thông suốt sau sự cố thiên tai, lũ lụt. 

7.7. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phối hợp với lực lượng quân sự tỉnh và lực 
lượng quân sự các xã, thị trấn tổ chức lực lượng tập trung ứng trực, khi cần phải huy 

động để tìm kiếm cứu nạn người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. 

7.8. Công an huyện, UBND các xã, thị trấn: Có kế hoạch chuẩn bị lực lượng và 

phương án giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trước, trong và sau khi có lụt, bão 
xảy ra; tổ chức lực lượng tập trung ứng trực, khi cần phải huy động để tìm kiếm cứu 

nạn người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. 

7.9. Trung tâm Y tế, Hội Chữ thập đỏ huyện: Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật 
tư y tế dự phòng cần thiết, nhất là thuốc phòng dịch; tổ chức các đội cấp cứu lưu động 

để giải quyết một số trường hợp cấp bách xảy ra trong mùa lụt, bão và tuyên truyền, 
hướng dẫn Nhân dân vệ sinh phòng dịch sau lụt, bão. 

7.10. Ngành Bưu chính và Viễn thông: Có kế hoạch tu sửa đường dây đảm bảo 
liên lạc thông suốt; phát huy hệ thống vô tuyến để liên lạc chỉ huy. Cần thành lập một 

tổ bưu tá trực 24/24 giờ, khi cần thiết chạy thư hỏa tốc để chỉ huy phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời. 

7.11. Điện lực Tây Hòa: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn có kế hoạch tu bổ, 
sửa chữa đường dây điện trước mùa mưa bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối về điện, nhất 

là tính mạng Nhân dân. Nhanh chóng khắc phục sự cố do thiên tai gây ra, đảm bảo cấp 
điện kịp thời để phục vụ sản xuất và đời sống. 

7.12. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo các trường kiểm tra, tu sửa, 
chằng chống các phòng học, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an 

toàn. Theo dõi và thông báo kịp thời cho học sinh tạm nghỉ học khi có thiên tai, lụt, 
bão xảy ra đối với những vùng trực tiếp bị ảnh hưởng. 

7.13. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp với 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện 
thực hiện công tác tiếp nhận hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

huyện và phân phối hàng cứu trợ hợp lý, công khai cho Nhân dân vùng bị thiệt hại do 
thiên tai gây ra (nếu có). 
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7.14. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế 

huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan có kế hoạch hướng 

dẫn, tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường. 

7.15. Hạt Kiểm lâm huyện: Xây dựng và tham mưu UBND huyện ban hành 

phương án, kế hoạch phòng, chống cháy rừng năm 2022; hướng dẫn UBND các xã có 
rừng thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng. 

7.16. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, xã, thị 

trấn, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải thực hiện chế độ trực ban 
nghiêm túc 24/24 giờ; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn và các thành viên được phân công địa bàn phải bám 
sát cơ sở để chỉ đạo; đồng thời nắm bắt, thu thập thông tin, báo cáo nhanh tình hình 

thiên tai và thiệt hại phải khẩn trương, đầy đủ, chính xác về Ban Chỉ huy Phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện chỉ đạo 
kịp thời. 

7.17. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các hội, đoàn thể huyện 

phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn năm 2022 đạt kết quả. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2022 của huyện; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 cũng như đánh giá, rút kinh nghiệm các 
năm trước; triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2022 ở địa phương, đơn vị mình (lưu ý: Việc tổ chức Hội nghị tổng kết phải phù 
hợp với tình hình dịch bệnh) và báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn – Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 
TKCN huyện) trước ngày 31/8/2022./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Phú Yên; 
- BCH PCTT và TKCN tỉnh;                                                                         
- Thường trực Huyện ủy;                                                                
- Thường trực HĐND huyện; 
- Ban Thường trực UBMT TQVN huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị huyện (3 khối); 
- Các cơ quan Tỉnh, TW đóng trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;                                                 
- Thành viên BCH PCTT và TKCN huyện;                                                   
- Các Thành viên của Tổ chuyên môn giúp                                         
  việc BCH PCTT và TKCN huyện;                                                                 
- Lưu: VT, NN&PTNT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
Mai Ne 
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