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BAO CÁO 
A I I S 5 9 Cong tac trng pho va tinh hinh anh hirong cua bao so 5 (Conson) va 

mura lii tu ngày 10/9-13/9/2021 trên iila bàn 

Do ánh hu&ng hoàn lixubão s 5, trên dja bàn huyn có miza vüa, ml.ra to 
den rat to vOi luqng miia phô biên tr 11 7mm-222mm, dc bit tai  mt s dja 
phiiong, luqng mi.ra trong lh có noi len dn 47mm 1am nuôc song dãng cao, gay 
chia cat nhiêu tuyên di.thng ni thôn, thr&ng vào trung tam các xã nhis Ba Lông, Ba 
Nang, A Vao... 

Quán trit phiscing châm "B,n tai  ch" trong phông, chng thiên tai, vüa 
dam bão cong tác phông, chông djch bnh Covid — 19, UBND huyn dã tp trung 
chi do các co quan, ban ngành doàn the, các dja phtxang khn truong trin khai 
thrc hin các bin pháp üng phó vâi bão so 5 (Conson). 

I. Cong tác trin khai frng phó 

1. Cong tác chi do, diu hành 

Trin khai thirc hin Chi thj s 1 0/CT-UBND ngày 09/9/2021; Chi th 
04/CT-UBND ngày 11/9/2021 cUa UBND tinh; Cong din so 03/CD-BCH ngày 
07/9/202 1 cüa Ban Chi huy PCTT & TKCN tinh Quâng Ti-j, UBND huyn ban hành 
COng van so 886/UBND-NN ngày 11/9/2021; Cong van so 887/UBND-NN ngày 
12/9/202 1 ye vic khân truang rng phó vâi mixa lU Va hoàn luu bâo so 5, Ban Chi huy 
PCTT&TKCN huyn dã ban hânh Cong din sO 01/CD-BCH chi do BCH 
PCTT&TKCN các xä, thj trân và các co quan ban ngành khân trucmg triên khai 
phtxong an irng phó vâi bão so 5 

Trën co s& Phirong an phông chng thiên tai nàm 2021, UBND huyn dã chi 
do co quan, ban ngành doàn the, UBND các xii, thj trân triên khai thrc hin 
phuong an phü hqp vth tInh hInh thirc té cüa dja phuong; chi 4o các thành 5viên 
BCH PCTT&TKCN huyn theo dja bàn &rcic phân cOng ph trách, trrc tiêp ye các 
xa, thj trn d chi dao  và dOn dôc thirc hin cong tác t'rng phó vài bão; chi dao 
Cong an huyn, BCH quân sr huyn triên khai lirc luqng i các xâ vüng trQng yU 
nhu Ba Lông, A Vao... d h trçi dja phucing di d?yi so tan dan. 

2. Cong tác so tan dan 

UBND huyn dã chi do các dja phuong t chirc so tan ngui dan ô các 
vüng có nguy co ngp 1t den noi an toàn, vira dam bào cOng tác phông, chông 
djch bnh Covid -19. Trong dqt mua, lü, toãn huyn d tO chirc di diii 390 
hI1 .703khâu & vüng Co nguy co ngp hit, ci the: X Ba Lông 364h/1 .604 khâu; 
xã Ta Long 25 h/92 khâu; xã A Vao 1 h/7 khâu. 
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II. Tlnh hlnh thit hii 

1. V co s& ht tng: Mua lan dâ lam hu hông mt so cong trinh nhi.r sau: 

- Xã Dakrông: Lam d stp 25m tu&ng rào truàng THCS Dakrông; 

-Xã A Bung: Gay skit lün, sp cng thoátnithc duàng lam nghip thôn Cirp, 
vói chiêu dài 5m, st là rãnh thoát nuàc vói chiêu dài 3m, rng im vâi khôi hxqng 
dat, dá khoãng 1 8m3; st là chân câu Ang Treng, thôn A Bung vài d sâu 1 ,2m, dài 
2,6m, rng 2,2m. 

- XA Ba Nang: Gay nut v do bj st là ta luy am thràng giao thông ni thôn 
Sa Tram vOi chiêu dài khoâng 10,0m, rng 2,0m; 

- XA Ta Long: Gay st là, vüi 1p duàng tuân tra biên giài tuyn Ra Poong 
(BU) - Nguccc vOi khôi hrcrng dat dá khoâng 1 20m3  dat. 

2.V nông nghip: Mua lan dä lam ngp üng, gay do 6,5' ha lüa nixOc, lam 
hu hông khoãng 10 tan lüa dã gt tai  xa Ba Lông do không phcii duçic. 

III. Cong tác khãc phiic hu qua 

- IJBND huyn chi do UBND cac xa, thj trAn huy dng hrc ltrcing khn 
trucing khäc phiic tuyên di.r&ng bj st là, to chüc dpn dçp v sinh môi truàng, dam 
bão giao thông di li cho Nhân dan. 

- Chi do rà soát, thng kê thit hi do bão sé 5 d tp trung khc phic, d 
xuât h trçl dam bâo on djnh tInh hInh sau bão. 

Trên day là cong tác i:rng phó và tInh hInh ánh hu&ng cüa bäo s 5 (Conson) 
và mua lU trên dja bàn huyn, UBND huyn báo cáo.!. 

Noi nhIn: 
- UBND tinh (b/c); 
- BCH PCTT&TKCN tinh (b/c); 
- IT. Huyn üy, TF.HDND huyn; 
- CT, PCT UBND huyn; 
- Thành viên BCH PCTT&TKCN huyn; 
- UBND cac xa, th1 tran; 
- Chánh, các PVP; 
- Luu: VT 

'Xä là Long: 4,5ha, Ba Lông 2 ha 


	Page 1
	Page 2

