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BÁO CÁO
Công tác tổ chức chỉ đạo ứng phó và khắc phục
cơn bão số 5 (Bão Conson)
1. Công tác chỉ đạo ứng phó.
- Sau khi nhận được Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh
về việc chủ động ứng phó với bão số 5 (conson) và mưa; UBND thành phố đã có văn
bản chỉ đạo BCH PCTT và TKCN thành phố, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã
phường tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 (conson) và mưa; triển
khai thực hiện nghiêm Công điện UBND tỉnh Quảng Nam. Để chủ động ứng phó:
- Ngày 07/9/2021, UBND thành phố đã ban hành Công văn 2303/UBND-KT
về quản lý các hoạt động trên sông trong mùa mưa bão, qua đó đề nghị các địa
phương rà soát, kiểm tra và lập biên bản xử lý các tổ chức, cá nhân xây dựng công
trình, nuôi trồng thủy sản lấn chiếm lòng sông, cản trở dòng chảy làm ảnh hưởng
đến việc thoát lũ, dễ gây sạt lở, mất an toàn.
- Ngày 09/9 Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố đã ban hành Công văn số
31/BCHPCTT; ngày 10/9 UBND thành phố ban hành Công văn số 2339/UBND-KT
về việc chủ động ứng phó với bão số 5 (CONSON) và mưa lớn: yêu cầu Chủ tịch
UBND các xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển
khai phương án PCTT và TKCN trên địa bàn đã được phê duyệt và ban hành.
- Sáng ngày 11/9, BCH thành phố đã tổ họp trực tuyến BCH PCTT thành phố
với các địa phương, sáng cùng ngày lãnh đạo thành phố và các thành viên BCH đã
đi kiểm tra thực tế tại các địa phương và chỉ đạo kịp thời công tác ứng phó.
- Công tác trực ban từ thành phố đến xã, phường và các ngành liên quan thực
hiện nghiên túc; Đã chuyển tải đầy đủ các bản tin dự báo (báo bão, mưa lớn, ATNT..)
đến các thành viên BCĐ, xã phường, các doanh nghiệp; Trung tâm VHTTTT cập nhật
bản tin và thông báo hàng giờ thông qua hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ sở.
2. Kết quả thực hiện công tác ứng phó:
- Lực lượng quân sự và công an thành phố sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn
khi có yêu cầu:
+ Lực lượng và phương tiện (3 ca nô) thường trực tại phường Tân Thạnh và xã
Tam Thăng tiếp tục trực chiến để kịp thời hỗ trợ khi có yêu cầu.
+ Cơ quan quân sự thành phố đã cử 20 quân xuống các địa phương tham gia hỗ
trợ nhân dân chằng chống nhà, di dời dân.
+ Đồn biên phòng Tam Thanh đã huy động tất các các lực lượng tham gia giúp
dân hỗ trợ chuyển các tàu cá xã Tam Thanh (quy mô nhỏ, lên trên bờ an toàn).

+ Ban quản lý dự án đã huy động 40 người khơi thông cống rãnh, dòng chảy để
thoát nước đô thị.
- Trong ngày 7, 8, 9/9 đã tổ chức thu hoạch được hơn 30 ha lúa tại xã Tam
Phú, Tam Thăng và phường An Phú.
- Tổ chức cắt tỉa được trên 1.200 cây xanh đô thị, tháo dỡ các biển hiệu, bản
pano có nguy cơ ngã đỗ, công trình đang thi công có cảnh báo, khơi thông cống,
hướng dẫn chằng chống nhà có nguy cơ ngã đỗ, đôn đốc các doanh nghiệp kiểm tra
kho, xưởng có biện pháp phòng chống; đã thực hiện nghiêm hướng dẫn của Sở Giáo
dục đào tạo về cho học sinh nghỉ học.
- 202 tàu cá/ 454 lao động đã tiếp cận thông tin về bão, (đã neo đậu an toàn tại
Cảng cá Thọ Quang , Tam Quang, Tam Tiến), trong đó có 150 tàu cá (dưới 12 mét)
gần bờ đã kéo lên bờ an Toàn.
- Di dời xen ghép: Tổng cộng 700hộ/1.452người.
3. Tình hình thiệt hại:
- Thiệt hại về người: Không.
- Thiệt hại về nhà ở: Không.
- Số nhà bị ngập: 247 nhà.
- Thiệt hại về nông nghiệp:
+ Diện tích lúa bị ngập úng, hư hại: 164,45ha;
+ Diện tích cây rau, màu các loại bị hư hại: 67,2ha;
+ Diện tích nuôi tôm bị trôi, ngập: 17,5ha;
+ Diện tích sen bị ngập úng: 6 ha;
+ Diện tích đất nông nghiệp bị sạt lở: 0.1ha;
+ Trâu bị chết: 02 con.
- Các thiệt giao thông: Cống qua đường bị hư hỏng 01 cống; Giao thông
nông thông bị xóa lở: 100m.
Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng: 13,143 tỷ đồng
(Kèm theo phụ lục chi tiết).
4. Công tác khắc phục thiệt hại:
Sau khi bão tan, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai công tác khắc phục
hậu quả sau bão:
- Huy động lực lượng để tổ chức khắc phục các thiệt hại, dọn vệ sinh môi trường.
- Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp thành phố: triển khai phòng, chống dịch
bệnh cho gia cầm, gia súc.
- Hướng dẫn cho bà con nông dân khắc phục các diện tích, hoa màu, nuôi
trồng thủy sản bị thiệt hại.
Trên đây là Báo cáo công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại do cơn bão số 5
(Bão Conson) trên địa bàn thành phố Tam Kỳ./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh, BCH PCTT&TKCN tỉnh (b/c);
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- Các Sở: Nông nghiệp, TC, KH-ĐT (b/c);
- TTTU, HĐND, UBMTTQ, UBND
thành phố (b/c);
- UBND các xã, phường;
- TV BCH PCTT và TKCN thành phố;
- Lưu VT. (Thanh)
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