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BÁO CÁO  

Công tác ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm,  

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

  

Thực hiện Phiếu chuyển số 1514/ PC-NNTN ngày 17/6/2020 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển Công văn số 274/UBQG-VP ngày 08 tháng 6 năm 

2020 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN huyện báo cáo cụ thể như sau: 

1. Đặc điểm tình hình 

Ia H’Drai là huyện miền núi, vùng cao, biên giới, nằm ở phía Tây Nam của 

tỉnh Kon Tum, phía Bắc giáp huyện Sa Thầy, phía Nam giáp huyện Ia Grai của 

tỉnh Gia Lai, phía Tây giáp 02 huyện: Tà Veng và Đun Mia thuộc tỉnh Ratanakiri, 

Vương quốc CamPuChia, phía Đông giáp huyện Chư Pảh và huyện Ia Grai của 

tỉnh Gia Lai; địa hình có hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam và Đông sang Tây, 

dốc ở phía Bắc và độ dốc thấp 2% - 5% ở phía Nam. Khí hậu khu vực huyện Ia 

H'Drai có nét chung của khí hậu vùng nhiệt đới gió mùa, lại mang tính chất của khí 

hậu cao nguyên, được chia làm hai mùa (mùa mưa và mùa khô), mùa khô kéo dài 6 

tháng (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau). 

2. Kết qủa công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 

tháng đầu năm 2020  

a). Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiến cứu nạn 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

xã thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện về Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân 

sinh mùa khô năm 2019-2020; Công văn số 168/UBND-TH ngày 19/02/2020 về 

việc tăng cường các biện pháp phòng chống hạn hán mùa khô năm 2020; Công văn 

số 252/UBND-TH ngày 04/3/2020 về việc tăng cường các giải pháp Phòng, chống 

hạn hán trong mùa khô năm 2020; Công văn số 316/UBND-TH ngày 17/3/2020 về 

việc chủ động, quyết liệt phòng chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2020 trên 

địa bàn huyện; Công văn số 609/UBND-TH ngày 28/4/2020 về việc tập trung thực 

hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, bảo đảm cấp nước cho sản 

xuất nông nghiệp và dân sinh từ nay đến hết mùa khô năm 2019 - 2020 trên địa 

bàn huyện; Công văn số 695/UBND-TH ngày 26/5/2020 về việc tăng cường công 

tác Phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện nhằm triển khai các giải pháp Phòng, 

chống hạn hán, thiếu nước.  

b). Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai 

- Về nguồn nước phục vụ tưới cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020: 

Tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán: 71,67 ha.   
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- Về nguồn nước phục vụ sinh hoạt dân sinh: 849 giếng nước bị khô hạn, 

ảnh hưởng 1.134 hộ dân.  

c). Công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra 

- Tuyên truyền, vận động người dân nạo vét giếng, đào thêm giếng nước ở 

gần các khe suối, chia sẻ nguồn nước và sử dụng nước hằng ngày ở mức tiết kiệm 

nhất.  

- Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với các đơn vị trồng cao su duy trì các 

điểm cấp nước tập trung cung cấp cho người dân đảm bảo đủ nước sinh hoạt hằng 

ngày. 

 - Đưa vào sử dụng 6 công trình giếng khoan cấp nước tập trung.  

- Ủy ban nhân dân huyện đang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

các xã, các đơn vị liên quan thường xuyên nắm bắt địa bàn, thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, vận động người dân chống hạn và kịp thời triển khai các biện pháp 

chống hạn, cấp nước sinh hoạt cho người dân, không để người dân không có nước 

sinh hoạt; đồng thời tuyên truyền, cảnh báo phòng tránh dông sét đầu mùa mưa. 

3. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

a). Những tồn tại, hạn chế.  

- Công tác thông tin, tuyên truyền về dự báo tình hình thiên tai có thể xảy ra 

chưa được thực hiện triệt để; việc xác định khu vực xung yếu chưa đầy đủ. 

- Công tác báo cáo thống kê tình hình thiệt hại do thiên tai của Ủy ban nhân 

dân các xã chưa kịp thời và chưa đầy đủ so với quy định. 

- Việc lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kinh tế, xã hội tại các xã, các đơn vị chưa được quan tâm đúng mức và chưa có quy 

định cụ thể để giám sát, kiểm tra trong quá trình thực hiện. Hiện nay, số lượng công 

trình, dự án có khả năng bị ảnh hưởng khi thiên tai xảy ra ngày càng nhiều (hệ thống 

đường giao thông, đập nước, cơ sở hạ tầng, khu dân cư,..). 

- Địa bàn huyện rộng, địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, sông suối; hạ tầng trên 

địa bàn huyện còn yếu kém, chưa đồng bộ, nên việc đi lại gặp khó khăn khi xảy ra 

thiên tai. 

b). Những nguyên nhân 

- Thiên tai xảy ra bất thường; việc dự báo, cảnh báo có lúc còn chưa chính 

xác, vùng dự báo còn rộng. 

- Chấp hành pháp luật trong phòng chống thiên tai tại một số đơn vị và một 

số người dân chưa cao dẫn đến nguy cơ rủi ro thiên tai gia tăng; Công tác truyền 

thông, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng chưa được thực hiện thường xuyên. 

- Kết cấu hạ tầng còn thấp kém, thiếu đồng bộ, năng lực phòng chống thiên 

tai chưa cao. 

- Việc xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai ở một số cơ 

quan, đơn vị còn chưa sát với thực tế, chưa kịp thời điều chỉnh, cập nhật các kịch 

bản ứng phó phù hợp với các loại hình, tình huống thiên tai.   
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4. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

a). Tình hình khí tượng, thủy văn 

Hằng năm từ cuối tháng 7 đến tháng 11, bão và áp thấp nhiệt đới ở các tỉnh 

Duyên hải Trung Bộ ảnh hưởng gây mưa to hoặc rất to, lượng mưa ngày lớn nhất 

có thể lên trên 200mm đến gần 300mm và kèm theo lốc xoáy. Có thể xuất hiện bão 

mạnh, siêu bão có gió mạnh cấp 14 -15 đi sâu vào đất liền ảnh hưởng đến toàn tỉnh 

Kon Tum nói chung và huyện Ia H’Drai nói riêng, với cường độ mưa rất lớn, gió 

giật mạnh cấp 12, trên cấp 12, lũ trên các sông suối vượt trên báo động cấp 3. Bão 

mạnh, siêu bão có thể xảy ra, nguy cơ gây thiệt hại nặng về người, nhà cửa sập đổ, 

phá hủy công trình cơ sở hạ tầng và đất đai sản xuất của nhân dân trên địa bàn 

huyện. 

b). Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

- Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai cho toàn thể 

Nhân dân; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các ngành có liên 

quan về công tác PCTT-TKCN. 

- Kiểm tra, rà soát những thôn, điểm dân cư, hộ dân sinh sống gần khu vực 

xung yếu dễ bị ảnh hưởng trực tiếp (vùng ven sông, suối, sườn núi, đồi dễ bị sạt 

lở...); kịp thời cảnh báo để người dân biết chủ động ứng phó; những vị trí có nguy 

cơ cao phải kiên quyết tổ chức di dời dân đến nơi an toàn.  

- Tổ chức rà soát, kiểm tra đập, hồ chứa nước, điểm giao thông, cầu tạm 

nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình, tránh để xảy ra sự 

cố, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn. 

- Rà soát lực lượng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện “4 tại chỗ” sẵn sàng 

ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ 

động phối hợp, hiệp đồng, ứng phó kịp thời, hiệu quả khi thiên tai xảy ra; có 

phương án và chủ động sơ tán Nhân dân ở vùng trọng điểm bão, ngập lụt, lũ ống, 

lũ quét, sạt lở...; hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân trong mùa khô, không để 

bị động. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bão, lụt, lũ quét, lũ ống, sạt 

lở, hạn hán... đến mọi người dân nhằm nâng cao khả năng tự phòng, tránh. 

- Thực hiện phương án, kế hoạch PCTT và TKCN huyện, của xã. Tổ chức triển 

khai sâu rộng việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế 

hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Tăng cường công tác trực ban 24/24h khi có thiên tai. Kịp thời báo cáo về 

tình hình diễn biến thiên tai theo quy định, tổng hợp đánh giá mức độ thiệt hại do 

thiên tai gây ra theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-

BKHĐT ngày 23/11/2015 về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai 

gây ra. 

- Các đơn vị tiến hành đóng Quỹ đóng quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 

và xây dựng Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021. 
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5. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hỗ trợ  

các vật tư, dụng cụ trang bị cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn huyện. 

- Xây dựng tháp cảnh báo lũ trên địa bàn để chủ động hơn trong công tác 

phòng, chống mưa lũ trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Ia H’Drai./. 

 
 

Nơi nhận:                                           
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (b/c);  

- VP Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (b/c);   

- TT Huyện ủy (b/c); 

- UBND huyện (b/c);              

- Thành viên BCH PCTT và TKCN huyện;  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT-LT.                                       

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN             

Bùi Văn Nhàng 
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