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PHƢƠNG ÁN 

Ứng phó thiên tai trong thời gian chuẩn bị và diễn ra cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026  trên địa bàn thị xã Ba Đồn 

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Bình về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm 

bảo an toàn, UBND thị xã Ba Đồn xây dựng và ban hành phương án ứng phó thiên 

tai trong thời gian chuẩn bị và diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  trên địa bàn thị xã Ba Đồn, với 

những nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Mục đích 

1.1. Đảm bảo an toàn cho công tác kiểm tra, chỉ đạo và tổ chức cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026. 

 1.2. Đảm bảo an toàn cho cử tri đi bỏ phiếu trong ngày 23 tháng 5 năm 2021. 

1.3. Đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt, thông tin liên lạc, sẵn 

sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế nhằm chủ động úng phó với những 

tình huống thiên tai có thế xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. 

2. Yêu cầu 

- Tất cả các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, tổ bầu cử các cấp chủ động ứng 

phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhanh chóng khắc phục hậu quả, tạo 

mọi điều kiện để công tác bầu cử diễn ra đúng kế hoạch và an toàn. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp 

phòng, tránh úng phó thiên tai kịp thời đến mọi người dân, nhất là các cử tri đi bỏ 

phiếu... để chủ động xử lý tình huống khi có thiên tai xảy ra. 

- Thông tin kịp thời diễn biến thời tiết và thiên tai, yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, tổ bầu cử, người dân chấp hành nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của chính 

quyền, cơ quan chức năng trong việc úng phó với các dạng thiên tai đế chủ động 

khăc phục sự cố, giảm thiểu thiệt hại phục vụ tốt cho công tác bầu cử diễn ra an 

toàn. 

II. Phƣơng án ứng phó 

Các loại hình thiên tai có khả năng xảy ra, ảnh hưởng đến công tác bầu cử: 

lốc, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất. 
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1. Ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới. 

1.1. Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng, ban, đơn vị: 

a) Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm BCH PTDS thị xã (Ban 

chỉ huy): 

- Xác định các khu vực xung yếu để tập trung huy động lực lượng, phương 

tiện, vật tư chi viện đúng mức cho các xã, phường thực hiện việc phòng, tránh và tổ 

chức sơ tán, di dời dân kịp thời, an toàn. 

- Tùy theo tình hình diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp 

đến công tác bầu cử trên địa bàn thị xã, Thường trực Ban Chỉ huy chủ trì, phối hợp 

với Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã, các doanh 

nghiệp viễn thông quyết định việc nhắn tin, đưa tin cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới 

cho nhân dân biết để chủ động phòng, tránh. 

- Do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới có thể xảy ra mưa lớn, xả lũ ở 

thượng nguồn, Ban Chỉ huy cùng các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai 

phương án ứng phó tình trạng ngập úng do bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lũ lớn 

trên địa bàn thị xã. 

b) Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, Công 

an thị xã,... chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng huy động các 

phương tiện, trang thiết bị như tàu, ca nô, xe tải, ô tô, thiết bị thông tin liên lạc, nhà 

bạt, phao cứu hộ, áo phao cứu sinh, nệm hơi cứu hộ 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.  

c) Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh thực hiện việc bắn pháo hiệu báo 

bão, áp thấp nhiệt đới trên biển theo đúng quy định. 

d) Công an thị xã triển khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã 

hội, các công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp, 

ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng khi bão xảy ra để trộm cắp, cướp giật. 

e) Cơ quan Thường trực về Phòng chống thiên tai (Phòng Kinh tế) theo dõi, 

tham mưu cho Trưởng Ban chỉ huy, xử lý các tình huống khi có mưa bão, lũ, lụt xảy 

ra; phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, phường ven biển tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền trên 

biển và ở nơi trú tránh khi có dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới.  

f) Phòng Quản lý đô thị thị xã phối hợp với các đơn vị quản lý, bảo trì đường 

bộ, các Hạt quản lý đường bộ đảm bảo giao thông huyết mạch thông suốt tại các 

tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường liên huyện, liên xã trong suốt thời 

gian diễn ra bầu cử. 

g) Chi nhánh Điện lực Quảng Trạch bảo đảm nguồn điện liên tục, phục vụ 

cho các đơn vị bầu cử. Bảo vệ hệ thống điện, thiết bị điện, trạm biến thế, công trình 

điện lực; đồng thời, xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư 

hỏng, chuẩn bị máy phát điện dự phòng khi bị ảnh hưởng của bão. 
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h) Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức việc phối hợp mạng vô tuyến điện đảm bảo thông tin liên lạc thông 

suốt trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. 

i) Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã triển khai kế hoạch huy động lực lượng 

nhân viên y tế, chuẩn bị đủ cơ số phương tiện, vật tư, thiết bị, thuốc men cần thiết để 

đáp ứng nhu cầu cứu thương và khắc phục hậu quả, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, 

cứu tế cho nhân dân, vệ sinh phòng dịch kịp thời khi cuộc bầu cử diễn ra. 

k) Trạm khí tượng Ba Đồn cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin tọa độ, cấp độ, 

phạm vi ảnh hưởng, diễn biến, hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới cho các 

cơ quan chức năng và cơ quan thông tin đại chúng. Các cơ quan thông tấn, báo chí, 

nhất là Đài Truyền thanh và Truyền hình thị xã, đảm bảo thông tin về diễn biến của 

bão, áp thấp nhiệt đới trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. 

1.2. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

a) Chỉ đạo Trạm y tế huy động lực lượng nhân viên y tế tại chỗ, phương tiện, 

thiết bị, thuốc men để sơ cấp cứu, chữa bệnh cho người dân tham gia bỏ phiếu. 

b) Các địa phương ven sông, khu vực có nguy cơ sạt lở cao: tổ chức lực 

lượng, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để chủ động quyết định sơ tán, di dời dân đến 

các địa điểm tạm cư kiên cố, chắc chắn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản 

nhân dân. 

c) Các xã, phường tổ chức lực lượng xung kích, trực chiến để sẵn sàng ứng 

phó khi xảy ra các tình huống xấu như sập nhà, sập công trình, cháy - nổ trong thời 

gian diễn ra bầu cử. 

2. Ứng phó lũ lụt (Ứng phó với tình huống lũ từ cấp báo động lũ cấp I 

đến cấp III): 

Khi có tin dự báo, cảnh báo lũ (từ cấp I) của Trung tâm dự báo Khí tượng 

thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ hoặc Đài Khí 

tượng thủy văn tỉnh và Trạm khí tượng Ba Đồn trong thời gian diễn ra bầu cử, chính 

quyền các cấp và cộng đồng cần triển khai các hoạt động sau: 

a) Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm BCH PTDS thị xã 

và các xã, phường: 

- Chỉ đạo và tổ chức trực ban theo quy chế; theo dõi sát diễn biến của mưa, lũ 

và tình hình công trình; bố trí lãnh đạo chủ chốt thường trực để xử lý các tình huống. 

- Theo dõi chỉ đạo vận hành các hồ chứa nước theo quy trình vận hành liên 

hồ, đơn hồ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Kiểm tra trực tiếp mức độ sẵn sàng về mọi mặt của các phương án bảo vệ 

các trọng điểm, xung yếu (bao gồm phương án chống lũ của các công trình đang thi 

công); phương án sơ tán dân ở các khu vực thấp trũng; phương án cứu hộ, cứu nạn ở 

những vùng thường bị ngập sâu. 

- Thông báo cấm các đò ngang, đò dọc hoạt động khi lũ lên mức báo động II 

trở lên và bố trí lực lượng ứng trực tại các bến đò để kiểm tra. 
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- Cắm biển báo cấm, bố trí lực lượng ứng trực cấm người, phương tiện qua lại 

ở những đoạn đường bị ngập sâu, nơi có dòng chảy xiết. 

- Thông báo cấm người dân vớt củi trên sông. 

- Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình, hệ thống truyền thanh địa phương 

đưa tin kịp thời về mưa, lũ, lụt và công tác chỉ đạo ứng phó trong thời gian diễn ra 

bầu cử. 

b) Trách nhiệm của cộng đồng, người dân. 

- Theo dõi thông tin mưa, lũ, lụt và sự chỉ đạo của chính quyền qua đài phát 

thanh, truyền hình và hệ thống truyền thanh xã, phường trong thời gian trước, trong 

và sau bầu cử. 

- Sẵn sàng đóng góp vật tư, phương tiện được chuẩn bị tại chỗ theo sự phân 

công của chính quyền khi có yêu cầu. 

- Dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm khác. 

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm cần thiết để 

phòng tránh lũ, ngập lụt đặc biệt là các vùng trũng thấp, thoát nước kém hay bị cô 

lập, chia cắt dài ngày. 

- Báo cáo ngay với chính quyền địa phương khi phát hiện thấy các sự cố do 

lũ, lụt gây ra. 

- Tham gia và chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền trong việc huy động 

nhân lực, vật tư, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn. 

- Không vớt củi trên sông; không đi qua các khu vực nước lũ chảy xiết. 

- Chủ động cho con em nghỉ học khi thấy có lũ cao, đường bị ngập sâu. 

3. Ứng phó lũ quét, lũ ống, sạt lở đất 

3.1. Đặc điểm và các khu vực thường xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất trên địa 

bàn thị xã: 

Lũ quét là một dạng thiên tai nguy hiểm, xảy ra bất ngờ trong phạm vi hẹp, 

thường gây ra sạt lở đất ở các khu vực đồi núi dốc, bờ sông, bờ biển, gây tổn thất 

nghiêm trọng về người, tài sản, nhà cửa, cơ sở hạ tầng và làm tắc nghẽn giao thông. 

Do đó, để triển khai ứng cứu khắc phục hậu quả lũ quét, lũ ống, sạt lở đất kịp thời 

trong thời gian diễn ra bầu cử thì vấn đề đảm bảo giao thông để tiếp cận đến nơi bị 

nạn là một trong những khâu quan trọng hàng đầu. 

3.2. Tình huống lũ quét, lũ ống, sạt lở đất xảy ra ở những khu vực đã dự kiến 

trước: 

Các hoạt động ứng phó khẩn cấp cần thực hiện: 

a) Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm BCH PTDS thị xã và các xã, phường: 

- Triển khai trực ban 24/24 giờ theo đúng quy chế hiện hành. 

- Chỉ đạo các ban, ngành chức năng tại địa phương bố trí lực lượng kiểm soát 

chặt chẽ, đồng thời cắm các biển báo tại các khu vực nguy hiểm xảy ra lũ quét, sạt lở 

đất để nhân dân được biết. 
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- Tổ chức sơ tán các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, vùng thấp trũng, 

nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và di dời đến nơi an toàn (trường học, trụ sở làm việc, nhà 

văn hóa kiên cố,...). Kiên quyết di dời hộ dân trong các khu vực nguy hiểm cố tình 

không chịu di dời, nếu cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế. 

b) Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, Công 

an thị xã khi nhận được lệnh phải điều động ngay lực lượng cứu hộ cứu nạn tới hiện 

trường hỗ trợ chuyển dân tới nơi an toàn và tiến hành công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu 

người trong các nhà bị sập, bị đất đá vùi lấp, bị lũ cuốn trôi,.... Chú ý ưu tiên sơ tán 

trước các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, phụ nữ, trẻ em, người tàn tật,... 

c) Phòng Quản lý đô thị thị xã kiến nghị các đơn vị quản lý và bảo trì đường 

bộ trên địa bàn thị xã: 

Bố trí cán bộ quản lý và lực lượng tuần đường ứng trực 24/24 giờ tại các cung 

đường bị sạt lở, thường xuyên báo cáo với cán bộ lãnh đạo trực tiếp xử lý thông tin, 

báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã và Ban Chỉ huy về diễn biến tình hình do thiên tai 

gây ra để kịp thời chỉ đạo ứng phó. 

3.3. Tình huống lũ quét, lũ ống, sạt lở đất xảy ra đột xuất ở những khu vực 

ngoài dự kiến: 

a) Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm BCH PTDS địa 

phương kịp thời nắm thông tin, xác minh và báo cáo lên Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN kiêm BCH PTDS cấp trên trực tiếp. 

b) Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm BCH PTDS các cấp khẩn trương điều 

động lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường để thực hiện cứu chữa kịp thời 

những người bị thương; người bị thương nặng phải được chuyển nhanh lên tuyến 

trên để cứu chữa. 

c) Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến chi viện phối hợp với nhân dân địa 

phương khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích. 

d) Chính quyền địa phương, các đoàn thể quần chúng phối hợp với lực lượng 

cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng chuyển những người còn sống sót tới nơi an toàn; 

dựng lều bạt, cứu trợ khẩn cấp lương thực, thuốc men thiết yếu cho đồng bào; động 

viên, thăm hỏi, chia sẻ đau thương mất mát, hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần 

cho những người bị mất người thân, mất mát tài sản. 

e) Chính quyền địa phương, cộng đồng ở cơ sở phối hợp với thân nhân người 

bị nạn thực hiện việc chôn cất người bị chết theo phong tục của địa phương và thực 

hiện kịp thời hỗ trợ mai táng phí. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan Thường trực về Phòng chống thiên tai (Phòng kinh tế) tổng hợp, 

tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã, Ban chỉ huy theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các 

đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường; người đứng đầu các cơ sở, cơ quan, đơn vị 

trong việc triển khai thực hiện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về việc 

triển khai thực hiện phương án này. 
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2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị trên địa bàn thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường theo chức năng, 

nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, địa 

phương chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp cấp bách, vượt thẩm quyền, báo 

cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân thị xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tài và tìm 

kiếm cứu nạn kiêm Ban chỉ huy PTDS thị xã để chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận:                         
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;   

- TT Ủy ban MTTQVN thị xã; 

- L.đạo UBND thị xã; 

- Các Phòng, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Đoàn Minh Thọ 
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