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KẾ HOẠCH
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2015
trên địa bàn thành phố KonTum

Những năm gần đây, tình hình diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bât
thường và khó dự báo. Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Kon Tum, năm 2015
tình hình thời tiết, thủy văn trên địa bàn thành phố Kon Tum có khả năng diễn ra
với sự khác biệt so với quy luật nhiều năm.
Để chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, kịp thời triển
khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho các hồ chứa trên địa bàn thành phố, thực
hiện phương châm "Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương
và có hiệu quả"; chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ
thiên tai theo nguyên tắc "4 tại chỗ"; đối phó có hiệu quả trước những diễn biến,
phức tạp, khó lường của thời tiết trên địa bàn thành phố trong năm 2015.
Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn thành phô Kon Tum, Uy ban nhân dân
thành phố xây dựng Ke hoạch phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm
2015 trên địa bàn thành phố Kon Tum như sau:
I. Mục đích:

Công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai được dựa trên cơ sở
xác định công tác phòng ngừa là chủ yếu nhằm đảm bảo chủ động phòng, tránh lụt
bão gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, nhà cửa, hoa màu và tài
sản của nhân dân, góp phần ổn định xã hội, thực hiện hoàn thành kê hoạch Nhà
nước năm 2015.
II. Yêu cầu chung:

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 14/10/2013 của Thủ tướng
chính phủ về tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước, các văn
bản chỉ đạo của UBDN tỉnh: số 832/UBND-KTN ngày 14/4/2014 về việc quản lý
bảo đảm an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2014; số 81/QĐ-UBND ngày
09/02/2015 về ban hành phương án phòng chống lụt, bão, ứng phó với bão mạnh,
siêu bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số
1182/QĐ-TTG ngày 17/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy
trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San.
- Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-ƯBND,
ngày 05/5/2015 của ƯBND thành phố về việc ban hành Phương án Phòng chống
lụt bão, ứng phó với bão mạnh, siêu bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn thành
phố Kon Tum.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chông lụt bão.
- Nâng cao cảnh giác, đề phòng mọi bất trắc, thường xuyên theo dõi diễn
biến tình hình khí tượng thủy văn trên các báo đài, các phương tiện thông tin đại
chúng và mạng internet của các cơ quan chuyên ngành để dự kiến những diễn biến
phức tạp của thời tiết nhằm kịp thời chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra.
- Phải xây dựng sớm các phương án, phòng chống lụt bão ngay từ đầu năm;
trong đó phải xây dựng thật cụ thể, chặt chẽ, dự tính được các tình huống có thê
xảy ra về người, nhà cửa, hồ đập, sản xuất, dự trữ hậu cần, dược phâm, xăng dâu,
lương thực, thực phẩm ... để kịp thời ứng phó.
- Công tác chuẩn bị phòng chổng lụt bão phải được hoàn tất trước mùa mưa
hàng năm; đồng thời, kiểm tra thường xuyên các công trình xây dựng, công trình
thủy lợi, công trình giao thông, gia cố kênh mương, bờ kè thật an toàn trong mùa
mưa lũ.
- Bổ sung, củng cố nhân sự của Ban chỉ huy PCLB và GNTT các cấp cho
phù hợp; có sự phân công, phân nhiệm cụ thể để đảm bảo việc phối hợp hoạt động
và xử lý tình huống kịp thời.
- Người dân nghiêm chỉnh chấp hành các mệnh lệnh, hướng dẫn của chính
quyền, cơ quan chức năng trong suốt thời gian trước, trong và sau khi xảy ra lụt,
bão; đồng thời, tự giác tham gia cùng chính quyền, ban - ngành, đoàn thê ở địa
phương trong công tác phòng chổng và khắc phục hậu quả do lụt, bão gây ra.
III. Phưong châm:

Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ"
(chỉ huy tại chô; lực lượng tại chó; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chô; hậu
cần tại chỏ) và “ ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đoi phó kịp thời, khăc phục
khẩn trương và có hiệu quả)', đặc biệt chú ý việc chỉ huy tại chỗ (khi có lũ, bão
xảy ra thì ai chịu trách nhiệm chỉ huy, tại môi xã, phường phủi có người chỉ huy
cụ thể), đồng thời quán triệt phương châm chủ động phòng - tránh là chính với
tinh thần chủ động linh hoạt để hạn che tổn thất, thiệt hại về người, tài sản của nhà
nước, nhân dân.
IV. Nội dung:
4.1. Công tác triển khai trước khi có lũ, bão:
4.1.1. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ
thiên tai (BCIỈ PCLB và GNTT):

- Củng cổ, kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
các cấp. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp làm Trưởng ban Ban chỉ huy PCLB và GNTT
của đơn vị. Tập trung nâng cao năng lực, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra của Ban chỉ
huy PCLB và GNTT cơ sở, đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo
điều hành nhằm phát huy sức mạng tong hợp đế chủ động xử lý, đối phó kịp thời

trong mọi tình huống xảy ra.
- Báo cáo tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác PCLB và GNTT năm
2014 trên địa bàn, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, phương án PCLB và GNTT
năm 2015 thật cụ thể, sát thực tế của từng địa phương.
- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, giao phụ trách tìmg
công việc và địa bàn trọng điểm thường bị ảnh hưởng do thiên tai; triển khai
chương trình hành động thực hiện chiến lược phòng chống thiên tai và kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức bổ túc kiến thức, phổ biến kinh
nghiệm về phòng chống lụt bão, khắc phục thiên tai cho các cán bộ mới được phân
công phụ trách lĩnh vực này.
4.1.2. Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát các khu vực thường xuyên xảy
ra lũ quét, ngập úng, sạt lở đất, các công trình xung yếu:

- Các khu vực trọng điểm trên địa bàn bị ảnh hưởng của mưa lũ, ngập lụt,
sạt lở đất: Qua kiểm tra hiện trạng thành phố Kon Tum gồm các khu vực có nguy
cơ ngập nước, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng... (chi tiết tại phụ lục I kèm theo).
- Các công trình xung yếu: Các cầu, cống; công trình thủy lợi; các điếm khai
thác cát trên địa bàn.
- Biện pháp thực hiện:
+ Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai các xã, phường
chủ động, khấn trương kiểm tra các thôn, tổ đế cảnh báo cho người dân biết và chủ
động phòng tránh.
+ Các thành
trách địa bàn phối
kiểm tra, rà soát và
vực trực tiếp bị ảnh

viên BCH PCLB và GNTT thành phố được phân công phụ
hợp với BCH PCLB và GNTT xã, phường chỉ đạo, tổ chức
hướng dẫn xây dựng phương án di dời các hộ dân ra khỏi khu
hưởng đến nơi an toàn.

+ Tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân chằng, chống nhà cửa khi có dự
báo bão xảy ra đế hạn chế thiệt hại do lụt bão gây ra.
+ Chủ động chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng, vật tư tại chỗ đế ứng
phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.
+ Kiểm tra các phương án huy động và bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện
phòng, chống lũ bão và công tác phòng, chống lụt, bão đối với các công trình thủy
lợi (đập, hỗ chứa...), đường giao thông nông thôn. Thông báo cho các đơn vị có
công trình xây dựng cơ bản đang thi công dở dang trên địa bàn có biện pháp
phòng, chống mưa, lũ, hạn chế thiệt hại có thế xảy ra.
4.1.3. Kiếm tra hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật:

* Các công trình giao thông:
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- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra mặt đường, nền đường, các bờ taluy, rãnh
thoát nước, cầu, cống và các công trình phục vụ giao thông; kiếm tra sự biên dạng
của các công trình....
Sau khi kiểm tra, tiến hành đánh giámức độ
lập kế hoạch sửa chữa nâng cấp...

ảnh hưởng nếu cómưa lũ để

- Các xã, phường có những công trình giaothông và đập thủy lợiqua suối
cần đặc biệt chú ý khi có lũ quét.
* Các công trình thủy lợi:
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra các mái đá xây, đát lát, bê tông của những
hạng mục thuộc hồ chứa đập dâng; kiểm tra sự biến dạng của công trình, khả năng
điều tiết của các hồ đập... để kịp thời phát hiện nhũng hư hỏng, xuống cấp gây mất
an toàn cho công trình khi có sự cố thiên tai xảy ra. Sau khi kiểm tra tiến hành
đánh giá mức độ hư hỏng, lập kế hoạch sửa chữa nâng cấp...
- Kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ tu bổ, sửa chữa các công trình thoát lũ, vượt
lũ trước khi mùa mưa lũ đến.
- Một số công trình thủy lợi do thành phố quản lý cần kiểm tra thường
xuyên:
+ Đập Đăk Tu Wit xã Vinh Quang.
+ Đập Đăk Lái xã Chư Hreng.
+ Đập ĐăkHnor phường Lê Lợi.
+ Đập Plei Ja, xã Ya Chim.
+ Đập Plei Tờ Rộp, xã Đăk Năng.
+ Đập Đăk Trum xã Ngok Bay.
+ Phổi hợp đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi của tỉnh đế năm
tình hình kiểm tra các công trình của tỉnh quản lý để triển khai đồng bộ công tác
phòng chống lụt bão trên địa bàn.
* Các công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội khác:
- Nội dung kiếm tra: Kiểm tra hiện trạng kỹ thuật của các công trình để kịp
thời phát hiện những hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn cho công trình khi có sự
cố thiên tai xảy ra.
- Sau khi kiếm tra tiến hành đánh giá mức độ hư hỏng đế lập kể hoạch sửa
chữa nâng cấp...
4.1.4. Kiểm tra nguồn vật tư PCLB và lực lượng huy động:

- Số lượng, chủng loại vật tư phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão và
GNTT hiện có tại Văn phòng Thường trực BCH PCLB và GNTT Thành phố:
+ Nhà bạt 24,75m2

: 04 cái

+ Nhà bạt 16,5m2

04 cái

+ Nhà bạt 60m2

03 cái

+ Phao tròn cứu sinh

30 cái

+ Áo phao cứu sinh

18 cái

+ Loa phát thanh cầm tay

01 cái

+ Áo phao cứu sinh người lớn

32 cái

+ Áo phao cứu sinh trẻ em

10 cái

+ Dây phao nôi

650 mét.

+ Rọ thép

420 cái.

+ Đá hộc

200m .

- Lực lượng huy động: (Chi tiết tại Phụ lục sô 02 kèm theo)
4.2. Công tác triển khai thực hiện khi có lũ, bão xảy ra:

- Khi có tin dự báo lụt, bão, tùy theo mức độ dự báo để triển khai công tác
phòng chống kịp thời. Tổ chức chỉ huy đồng bộ, thông suốt từ BCH PCLB và
GNTT thành phố, xã đến tận thôn, làng, tổ dân phố. Khi cần ứng cứu, phải tổ chức
điều động các lực lượng xung kích để cứu hộ kịp thời; những nơi xung yếu phải
luôn luôn được kiểm tra theo dõi, bố trí lực lượng bảo vệ liên tục và xử lý ngay
khi có sự cố.
- Ban chỉ huy PCLB và GNTT thành phố, Thường trực Ban chỉ huy (phòng
Kinh tế thành phổ), các phòng ban và UBND các xã, phường đảm bảo chế độ trực
ban, thông tin, báo cáo tình hình và mọi diễn biến, ảnh hưởng, thiệt hại do lũ, bão
gây ra để cấp trên kịp thời chỉ đạo và có phương án xử lv phù hợp.
- Đảm bảo giữ vững thông tin liên lạc giữa Ban chỉ huy PCLB và GNTT
thành phố, Thưừng trựe Ban chỉ huy {phòng Kinh tế thành pho, sổ điện thoại:;
0603.863516; địa chí email: phonẹkinhtethixa(ậ),vahoo. com, vn), các phòng, ban và
BCH PCLB và GNTT các xã, phường.
- Các cơ quan, ban ngành, các đoàn thế, các đơn vị liên quan, ú y ban nhân
dân các xã, phường và Ban Chỉ huy PCLB và GNTT xã, phường: Định kỳ báo cáo
(ít nhất 01 lần/ngày) cho Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và GNTT thành phố về
tình hình diễn diến của lụt bão, tình hình thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản, công
trình cộng cộng, công trình hạ tầng cơ sở .... cho Ban chỉ huy PCLB-GNTT thành
phố biết để chỉ đạo kịp thời và tổng họp báo cáo về BCH PLCB và GNTT tỉnh
Kon Tum.
- Thực hiện cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất do Trưởng Ban Chỉ huy
PCLB và GNTT thành phố trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phân công các lực lượng
có mặt trên địa bàn thành phố trong quá trình ứng phó với lũ, bão.
- Thành viên Ban chỉ huy chủ động phối hợp với Ban chỉ huy PCLB và
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GNTT của địa bàn được phân công phụ trách để nắm tình hình diễn biến đế kịp
thời ứng phó với lũ bão.
- Thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo và theo dõi khu vực các khu dân cư
khi xảy ra bão lũ, néu nguy hiểm phải có biện pháp phòng tránh kiên quyết, tránh
những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.
- Tuyên truyền, quán triệt cho nhân dân biết: Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ
(khôngphải đền bù) cho nhân dân nhằm sớm khắc phục nhũng thiệt hại do lũ, bão
gây ra.
- Kịp thời huy động các lực lượng theo phương án, khẩn cấp sơ tán người,
tài sản ra khỏi khu vực nguy hiếm (vùng thấp trũng, vùng sạt lở ven sông, ...),
quan tâm các hộ gia đình chính sách, neo đơn, già cả, trẻ em, người tàn tật; đặc
biệt lưu ý phụ nữ mang thai trong thời kỳ- sinh sản, bệnh nhân tại các trạm y tế....,
nếu không đảm bảo an toàn phải khẩn trương chuyển lên tuyến trên, không được
để xảy ra thương vong trong lụt, bão.
- Tổ chức ngay lực lượng hậu cần khi sơ tán để cung cấp lương thực, thực
phẩm... cho nhân dân vùng ngập lụt, không đe nhân dân bị đói rét, huy động mọi
nguồn lực tại chỗ để chủ động phòng, chống lụt, bão có hiệu quả cao.
- Tổ chức huy động mọi phương tiện để các đồng chí trong Thường vụ
Thành ủy, HĐND, ƯBND thành phổ, BCH PCLB và GNTT thành phố đi chỉ đạo
trực tiếp tại các điểm xung yếu và tổ chức lực lượng để chuẩn bị ứng cứu.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời những diễn biến về
tình hình bão lụt đến tận xã, phường, các cơ quan, đơn vị và nhân dân; đảm bảo
giữ vững liên lạc giữa BCH PCLB và GNTT thành phổ với các địa phương với
tỉnh và các khu vực thường xuyên bị ngập lụt để chỉ đạo tốt công tác phòng, chống
lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn.
Nghiêm túc thực hiện quy chế về chế độ thông tin, báo cáo, họp chỉ đạo,
triển khai ứng phó với iũ, bão tại Quyết định số 31/QĐ/PCLBTW của Ban chỉ đạo
Phòng chống lụt bão Trung ương. Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách
nhiệm về số liệu báo cáo của địa phương mình.
4.3. Công tác triển khai các biện pháp khắc phục khi xảy ra lũ, bão:

4.3.1. Ban Chỉ huy Quân sự thành phổ, Công an thành phố phối hợp chặt
chẽ với các đơn vị và chính quyền địa phương huy động lực lượng; sử dụng các
phương tiện, trang thiết bị đế triến khai ngay các phương án, kế hoạch ứng cứu kịp
thời khi có yêu cầu của Chủ tịch ƯBND thành phố, Trưởng Ban chỉ huy PCLB và
GNTT thành phố.
4.3.2. Thường trực BCH PCLB và GNTT, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
của thành phố và Chủ tịch ủ y ban nhân dân các xã, phường căn cứ theo chức
năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các công việc sau:
-T ố chức di dời các hộ dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lỡ đât trước khi

+ Nhà bạt 16,5m2

04 cái

+ Nhà bạt 60m2

03 cái

+ Phao tròn cửu sinh

30 cái

+ Áo phao cứu sinh

18 cái

+ Loa phát thanh cầm tay

01 cái

+ Áo phao cứu sinh người lớn

32 cái

+ Áo phao cứu sinh trẻ em

10 cái

+ Dây phao nối

650 mét.

+ Rọ thép

420 cái.

+ Đá hộc

200m3.

- Lực lượng huy động: (Chi tiết tại Phụ lục sổ 02 kèm theo)
4.2. Công tác triển khai thực hiện khi có lũ, bão xảy ra:

- Khi có tin dự báo lụt, bão, tùy theo mức độ dự báo để triển khai công tác
phòng chống kịp thời. Tổ chức chỉ huy đồng bộ, thông suốt từ BCH PCLB và
GNTT thành phố, xã đến tận thôn, làng, tổ dân phố. Khi cần ứng cứu, phải tổ chức
điều động các lực lượng xung kích để cứu hộ kịp thời; những nơi xung yếu phải
luôn luôn được kiểm tra theo dõi, bổ trí lực lượng bảo vệ liên tục và xử lý ngay
khi có sự cố.
- Ban chỉ huy PCLB và GNTT thành phố, Thường trực Ban chỉ huy (phòng
Kinh tế thành phố), các phòng ban và UBND các xã, phường đảm bảo chế độ trực
ban, thông tin, báo cáo tình hình và mọi diễn biến, ảnh hưởng, thiệt hại do lũ, bão
gây ra để cấp trên kịp thời chỉ đạo và có phương án xử lý phù hợp.
- Đảm bảo giữ vững thông tin liên lạc giữa Ban chỉ huy PCLB và GNTT
thành phố, Thường trực Ban chỉ huy {phòng Kinh tế thành phổ, sổ điện thoại:;
0603.863516; địa chí email: phongkìnhtethixa(q),vahoo. com, vn), các phòng, ban và
BCH PCLB và GNTT các xã, phường.
- Các cơ quan, ban ngành, các đoàn thế, các đơn vị liên quan, ú y ban nhân
dân các xã, phường và Ban Chỉ huy PCLB và GNTT xã, phường: Định kỳ báo cáo
(ít nhất 01 lần/ngày) cho Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và GNTT thành phố về
tình hình diễn điển của lụt bão, tình hình thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản, công
trình cộng cộng, công trình hạ tầng cơ sở .... cho Ban chỉ huy PCLB-GNTT thành
phố biết để chỉ đạo kịp thời và tổng hợp báo cáo về BCH PLCB và GNTT tỉnh
Kon Tum.
- Thực hiện cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất do Trưởng Ban Chỉ huy
PCLB và GNTT thành phổ trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phân công các lực lượng
có mặt trên địa bàn thành phố trong quá trình ứng phó với lũ, bão.
- Thành viên Ban chỉ huy chủ động phối hợp với Ban chỉ huy PCLB và
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xảy ra bão về nơi an toàn.
- Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước uổng, chăm sóc
y tế nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho nhân dân.
- Khắc phục nhanh các Trường học, Trạm xá, các công trình bị hư hỏng;
đảm bảo giao thông, nước sạch, điện, thông tin liên lạc thông suốt; tiêu độc, khử
trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch tại vùng bị ảnh hưởng của bão...
- T ổ chức lực lượng xung kích, tình nguyện giúp nhân dân khắc phục hậu
quả, sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, bảo vệ trật tự, trị an và tài sản của nhân dân,
doanh nghiệp, nhà nước trong vùng bị ảnh hưởng của bão.
- Tổ chức điều tra thống kê, đánh giá xác định thiệt hại theo quy định và báo
cáo cho Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão cấp trên.
4.3.3. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố điều động lực lượng
y - bác sĩ, các đội cấp cứu, phương tiện, thiết bị hỗ trợ để cứu thương, điều trị
bệnh nhân, phòng ngừa dịch bệnh.
4.3.4. Thành Đoàn Kon Tum huy động lực lượng thanh niên trực tiếp xuống
địa bàn giúp nhân dân phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.
4.3.6. BCH PCLB và GNTT thành phố cùng các xã, phường phối hợp với
ủ y ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức cứu trợ về lương thực, thực phấm,
thuốc men, hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, nhất
là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn.
4.3.7. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố (phòng
Kinh tế thành phổ), phòng Lao động Thưcmg binh và Xã hội thành phố, phòng Tài
chính - Ke hoạch thành phố xem xét cân đối nguồn ngân sách dự phòng tham mưu
ƯBND thành phố chi hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại và đề xuất
chính sách hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại có điều kiện sớm phục hôi sản xuât;
đồng thời, hướng dẫn ú y ban nhân dân các xã, phường giải quyết các chính sách,
chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị thiệt hại do bão gây ra.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để cung cấp đầy đủ các mặt
hàng nhu yếu phấm cho người dân; tăng cường kiếm tra, xử lý nghiêm các trường
hợp đầu cơ, nâng giá, nhất là lương thực, thực phấm thiết yếu, nước sạch, vật liệu
xây dựng, nhiên liệu, chất đốt.
5. Công tác triển khai các biện pháp khắc phục sau lũ, bão:

- Khẩn trương tổ chức cứu hộ, cứu đói, tìm kiếm người mất tích (nếu có),
cứu chữa kịp thời những nạn nhân bị thương tích do lụt bão, tu sửa nhà cửa, ôn
định nơi ăn chốn ở cho nhân dân; nhanh chóng giải tỏa thông thoáng các tuyến
giao thông. Đồng thời, làm tốt việc tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ đến tận cơ
sở, tận tay nhân dân không đế nhân dân thiếu đói.
- Nắm chắc tình hình thiệt hại do lụt, bão để có kế hoạch tập trung mọi
nguồn lực đe nhanh chóng khắc phục, sửa chữa kịp thời các công trình hạ tầng cơ
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sở, đảm bảo điện, nước sinh hoạt, xứ lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi
phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.
- Phát động phòng trào "Lá lành đùng lá rách" huy động mọi nguồn lực
trong dân để giúp đỡ những hộ dân bị thiệt hại vượt qua khó khăn, hoạn nạn. rổ
chức rút kinh nghiệm, khen thưởng động viên kịp thời các tập thế, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão; bô sung,
hoàn chỉnh phương án PCLB và GNTT của địa phương, đơn vị.
V.

Tổ chức • thưc• hiên:

5.1. Ban ch ỉ huy PCLB và GNTT thành phố:

- Chuẩn bị phương tiện để các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy,
Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban chỉ huy PCLB và GNTT thành phố
đi chỉ đạo các vùng xung yếu.
- Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại các xã, phường, đôn
đốc các xã, phường chủ động trong việc kiểm tra, tu sửa các công trình trọng
điểm, vận động nhân dân ở các khu vực xung yếu gia cố; tu bô nhà cửa chăc chăn,
chuẩn bị lực lượng; phương tiện đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi lũ bão xảy ra theo
phương châm “4 tại chỗ” (chi huy tại cho, phương tiện tại chô, hậu cân tại chô và
lực lượng tại chô).
- Rà soát các thôn, làng thường hay xảy ra gió lốc ở các xã, phường, gồm:
Xã IaChim, Đoàn Kết, Kroong, Ngok Bay, Vinh Quang, Đăk Rơ Wa, Duy Tân,
Nguyễn Trãi, Thống Nhất vận động nhân dân hỗ trợ nhau tu bổ nhà cửa đảm bảo
chắc chắn để phòng, chống thiên tai xảy ra, có kế hoạch, biện pháp hỗ trợ kịp thời
cho nhân dân trong việc chủ động phòng chống thiên tai.
- Chỉ đạo các đơn vị có công trình xây dựng cơ bản cần chủ động các biện
pháp phòng, tránh khi thiên tai xảy ra.
5.2. Phòng Kinlí tế thành phố:

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch;
có kế hoạch hướng dẫn nhân dân bảo vệ lương thực, thực phấm, gia súc, gia câm.
Kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản, thủy lợi để có kế hoạch tư sửa, nâng cấp
không để sự cố xảy ra khi có lụt bão. Kiếm tra vật tư dự phòng, phương tiện phục
vụ cho công tác PCLB và GNTT đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Chỉ đạo các
đơn vị đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, kiên cố hóa kênh
mương, hoàn thành trước mùa mưa lũ.
- Có kế hoạch huy động mọi lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu
hộ, cứu trợ trong mùa mưa lũ. Bố trí phương tiện phục vụ công tác chỉ đạo phòng
chống, cứu hộ trong lũ bão và khắc phục hậu quả sau lũ bão.
- Rà soát lại toàn bộ nguồn vật tư dự phòng phòng, chống lụt, bão của thành
phố, đề xuất bổ sung nếu thấy cần thiết. Phân bổ nguồn vật tư dự phòng cho một
số xã, phường để tu sửa, gia cố những công trình trọng yếu theo đề nghị của

UBND các xã, phường.
- Phòng Kinh tế phối hợp với các ngành liên quan, ƯBND các xã, phường
nắm chắc nguồn hàng, tổ chức huy động và hướng dẫn cung ứng hàng thiết yếu
khi có lụt bão. Thường xuyên cử cán bộ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1
kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông, thực hiện niêm yết giá các mặt hàng thiết yếu
theo quy định tại pháp lệnh giá. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, loại trừ các hành
vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, buôn lậu và gian lận thương mại. Xử lý
kịp thời các trường hợp lợi dụng tỉnh hình lụt bão để đầu cơ ép giá, găm hàng gây
bất ổn thị trường.
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, nhất là khắc phục các công trình bị hư
hỏng do lụt bão gây ra trong năm 2012, 2013; 2014; các công trình kiên cố hóa
kênh mương, công trình giao thông nông thôn....
5.3. Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố: sẵn sàng huy
động lực lượng cùng với một số phương tiện, trang thiết bị sẵn có của đơn vị đê tham
gia sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn khi có đề nghị của UBND thành phố, Trưởng
hoặc Phó ban Ban chỉ huy PCLB và GNTT thành phố. Xây dựng phương án Tìm
kiếm cứu hộ, cứu nạn với bão mạnh, siêu bão để chủ động tổ chức thực hiện cứu hộ,
cứu nạn và khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.
5.4. Phòng Tài nguyên và M ôi trường thành phố: Khảo sát, đề xuất
phương án quy hoạch cấp đất tái định cư cho nhân dân làm nhà ở để di dời những
hộ dân vùng sạt lở ven sông.
5. 5. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế Thành phố:
- Chỉ đạo, tăng cường các y, bác sĩ của các Trung tâm y tế, Trạm y tế để
thực hiện cứu chữa người bị thương tại các khu xảy ra thiên tai.
- Tổ chức thực hiện phương án cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân
dân, vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an
toàn thực phấm, xử lý ố dịch xuất hiện sau thiên tai. Có kế hoạch phân bô cơ sô
thuốc phòng, chống bão, lụt; hóa chất phòng, chống dịch bệnh.
- Thực hiện phương án sơ tán, di dời cơ sở y tế khi xảy ra ngập lụt, sập đổ
đế nhanh chóng cấp cứu, điều trị nạn nhân trong mọi tình huống khấn cấp, đảm
bảo điều kiện cho các cơ sở y tế hoạt động, tuyệt đối không đế người bệnh, nhân
viên y tế bị thiệt mạng do thiên tai lũ, bão.
5.6. Phòng Văn hoả - Thông tin Thành phố, Đ ài Truyền thanh - Truyền
hình thành phố:

- Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo kịp thời các
thông tin dự báo, cảnh báo, các chủ trương, Chỉ thị, Công điện khấn về công tác
phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ, bão của các cấp.
- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo đài truyền thanh
thành phố phát thanh kịp thời, thường xuyên thông tin diễn biến tình hình lũ bão,
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cảnh báo những khu vực xung yếu nguy hiểm để nhân dân chủ động phòng tránh.
- Phối hợp với Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ
thiên tai Thành phố tuyên truyền phổ biến hướng dẫn những kiến thức cơ bản về
phòng, tránh thiên tai đế nhân dân biêt, thực hiện.
5.7. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phổ: Chủ động tham mưu UBND
thành phố về kinh phí để đáp ứng kịp thời công tác phòng chông bão, lũ, khăc
phục hậu quả và trợ cấp khó khăn vùng bị ảnh hưởng thiên tai; phoi hợp với các
đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố kế hoạch tu sửa các công trình, cơ sở
hạ tầng bị hư hại do thiên tai gây ra. Tổ chức tiếp nhận tiền hỗ trợ khắc phục lụt,
bão của các cơ quan, ban ngành và các tô chức, cá nhân đóng góp.
5.8. Phòng Lao động - Thương binh và X ã hội thành phố: Tiếp nhận
hàng cứu trợ và có phương án hỗ trợ cho-các gia đình các nạn nhân bị thiệt hại do
lụt bão để họ nhanh chóng ổn định nơi ở, đời sống. Kiểm tra, thẩm định trước khi
giải ngân đảm bảo công bằng, dân chủ, kịp thời và đúng đối tượng.
5.9. Phòng Giáo dục và Dào tạo thành phố:

- Phối hợp với UBND các xã, phường kiêm tra các trường học có phương
án ứng cứu kịp thời và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh; có kô
hoạch bảo vệ bàn ghế, thiết bị, sách vở, dụng cụ giảng dạy . . .
- Chỉ đạo các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mâm non chủ động cho
học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa bão nguy hiếm.
5.10. ủ y ban nhân dân các xã, phường:

- Tiến hành củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy phòng phòng chống lụt bão và
giảm nhẹ thiên tai của địa phương; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thê
cho tùng thành viên, đảm bảo công tác phòng chống lụt, bão trên địa bàn đạt hiệu
quả cao.
- Xây dựng Phương án Phòng chống lụt bão, ứng phó với bão mạnh, siêu
bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn phải thật chi tiết, cụ thế đến từng thôn, tố
theo nguyên tắc "4 tại chỗ". Chú ý công tác di dời, cứu hộ, cứu nạn phải đặt lên
hàng đầu và phải được thực hiện tốt ngay từ đầu, không chậm trễ. Lấy thôn, tố làm
cơ sở đế xây dựng và huy động lực lượng đế thực hiện phương án di dời dân, cứu
hộ, cứu nạn tại địa bàn, không trông chờ vào cấp trên.
- Có kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sạch, dầu thắp, phao cứu
hộ, can nhựa, tấm lọp... cho các điểm có thể tập kết, sơ tán dân.
- Tăng cường công tác kiểm tra và xây dựng kế hoạch sơ tán, di dân tại các
khu ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thập, vùng có nguy cơ cao bị lũ
quét, sạt lở đất.
- sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu
cầu; tổ chức bố trí lực lượng kiểm siatl hướng dẫn người, phương tiện đi lại tại
các ngầm, tràn khu vực ngập sâu, nước chảy xiết đảm bảo an toàn giao thông,

UBND các xã, phường.
- Phòng Kinh tế phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, phường
nắm chắc nguồn hàng, tổ chức huy động và hướng dẫn cung ứng hàng thiết yếu
khi có lụt bão. Thường xuyên cử cán bộ phối hợp với Đội Quản lý thị trường sô 1
kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông, thực hiện niêm yết giá các mặt hàng thiết yếu
theo quy định tại pháp lệnh giá. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, loại trừ các hành
vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, buôn lậu và gian lận thương mại. Xử lý
kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình lụt bão để đầu cơ ép giá, găm hàng gây
bất ốn thị trường.
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, nhất là khắc phục các công trình bị hư
hỏng do lụt bão gây ra trong năm 2012, 2013; 2014; các công trình kiên cố hóa
kênh mương, công trình giao thông nông thôn....
5.3. Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố: sẵn sàng huy
động lực lượng cùng với một số phương tiện, trang thiết bị sẵn có của đơn vị đê tham
gia sơ tán, di dời dân, tìm kiêm cứu nạn khi có đê nghị của UBND thành phô, Trưởng
hoặc Phó ban Ban chỉ huy PCLB và GNTT thành phố. Xây dựng phương án Tìm
kiếm cứu hộ, cứu nạn với bão mạnh, siêu bão để chủ động tố chức thực hiện cứu hộ,
cứu nạn và khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.
5.4. Phòng Tài nguyên và M ôi trường thành phố: Khảo sát, đề xuất
phương án quy hoạch cấp đất tái định cư cho nhân dân làm nhà ở đê di dời những
hộ dân vùng sạt lở ven sông.
5. 5. Phòng V tế thành phố, Trung tâm Y tế Thành phố:
- Chỉ đạo, tăng cường các y, bác sĩ của các Trung tâm y tế, Trạm y tế để
thực hiện cứu chữa người bị thương tại các khu xảy ra thiên tai.
- Tổ chức thực hiện phương án cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân
dân, vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt, phòng chong dịch bệnh, vệ sinh an
toàn thực phẩm, xử lý ố dịch xuất hiện sau thiên tai. Có kế hoạch phân bố cơ số
thuốc phòng, chống bão, lụt; hóa chất phòng, chống dịch bệnh.
- Thực hiện phương án sơ tán, di dời cơ sở y tế khi xảy ra ngập lụt, sập đỏ
để nhanh chóng cấp cứu, điều trị nạn nhân trong mọi tình huống khấn cấp, đảm
bảo điều kiện cho các cơ sở y tế hoạt động, tuyệt đối không đế người bệnh, nhân
viên y tể bị thiệt mạng do thiên tai lũ, bão.
5.6. Phòng Văn hoá - Thông tin Thành phố, Đài Truyền thanh - Truyền
hình thành phố:
- Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo kịp thời các
thông tin dự báo, cảnh báo, các chủ trương, Chỉ thị, Công điện khẩn về công tác
phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ, bão của các cấp.
- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo đài truyền thanh
thành phố phát thanh kịp thời, thường xuyên thông tin diễn biến tình hình lũ bão,
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nghiêm cấm người dân vớt củi khi có mưa lũ.
- Củng cổ hệ thống truyền thanh, loa tay, tổ chức huấn luyện cho lực lượng công
an xã, phường, dân quân tự vệ đi đầu tham gia công tác cứu nạn, cứu trợ cho dân.
- Bố trí lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, gồm:
lực lượng dân quân tự vệ và các tổ chức đoàn thể tại xã, phường, đảm bảo có sự
phối hợp và ứng cứu kịp thời khi có sự cố do mưa to, lũ bão gây ra. Có kê hoạch
phối hợp với các lực lượng quân đội, công an đóng chân trên địa bàn trong công
tác cứu hộ, cứu nạn.
- Chuẩn bị khu vực dân cư cho các hộ dân phải di dời khỏi khu vực sạt
lở ven sông, ngập úng, không đê dân rơi vào tình trạng nguy hiêm, chú ý các
vùng bị sạt lở, ngập úng ở xã Vinh Quang, Trường Chinh, Lê Lợi, Thống
Nhất, Đăk Rơ Wa, Đăk Blà, Đoàn Kết.
- Thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 giờ theo dõi diễn biến tình hình lụt
bão ở cơ sở để kịp thời xử lý tình huống khấn cấp, không chủ quan, hình thức. Báo
cáo (ít nhất 1 lần/ngày) về Thường trực BCH PCLB và GNTT thành phố (phòng
Kinh tế thành phổ; Điện thoại: 0603 862606; Fax: 0603 863516) trong những
ngày lụt, bão để kịp thời chỉ đạo.
5.11. Điện lực thành phố Ktìtì Tunt:

- Kiểm tra thường xuyên hệ thống điện, đảm bảo an toàn lưới điện tránh
những sự cố xảy ra những sự cố gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
- Tổ chức thực hiện phương án đảm bảo nguồn điện liên tục phục vụ cho các
cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo, thông tin liên lạc. Bảo vệ hệ thông điện,
thiết bị điện, trạm biến thế; đồng thời xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường
dây tải điện bị hư hỏng, chuấn bị máy phát điện dự phòng khi có sự cố xảy ra.
5.12.. Công ty T N H H M T V M ôi trường đô thị Kon Tum: Xây dựng
phương án cụ thể cho từng khu vực, đầu tư nạo vét nâng cấp các tuyến cống rãnh
mương tiêu thoát nước đô thị thường xảy ra ngập, phát quan, chặt tỉa các cây, và
thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường sau bão lũ..., cùng với nhân dân khu vực
bị ảnh hưởng do thiên tai khấn trương khắc phục hậu quả, ốn định cuộc sông.
5.13. Tồ công tác p hòng chống lụt bão thành phu: Chủ động bố trí đi kiểm
tra, nắm tình hình tại các địa phương được phân công, báo cáo kịp thời về Thường
trực Ban chỉ huy PCLB và GNTT thành phố để tổng hợp báo cáo ƯBND thành
phố và UBND tỉnh theo quy định.
5.11. Các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn thành phố: Ngoài
nhiệm vụ làm tốt công tác phòng, chống lụt bão của cơ quan, đơn vị mình, phối
hợp và tham gia phòng, chống lụt bão, cứu hộ, khắc phục hậu quả lụt bão và giảm
nhẹ thiên tai.
5.12. Các thành viên Ban chỉ huy PCLB và G N TT thành phố:
Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm theo địa bàn đã được phân công, xuống
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cơ sở kiểm tra phương án phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của các xã,
phường; trực tiếp cùng cơ sở theo dõi chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống trong
lụt bão và báo cáo về thường trực Thành ủy, Văn phòng BCH PCLB-GNTT thành
5.13. Đề nghị ủ y ban M TTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thế:
- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan
trong công tác cứu hộ, cứu nạn, không để dân bị đói, rét trong thời gian xảy ra
thiên tai. Tổ chức kêu gọi sự đóng góp của các tố chức, cá nhân đế phục vụ công
tác phòng chống lũ, bão, khắc phục thiên tai.
- Tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực chủ động
tham gia công tác phòng chổng lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; phát huy vai trò của
Đoàn thanh niên, thanh niên tình nguyện tham gia phòng chông lụt, bão.
Trên đây là Ke hoạch phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2015
trên địa bàn thành phố Kon Tum, ƯBND thành phố yêu cầu các đơn vị, phòng ban
và UBND các xã phường nghiêm túc triển khai thực h ìệ n ./.ỊẬ
Nơi nhận:
-

UBND tỉnh (b/c);
BCH PCLB và GNTT tỉnh (b/c);
TT Thành uỷ (b/c);
TT IĨĐND thành phố (b/c);
UBMTTQVN thành phổ;
Chù tịch và các PCT U B N D thành phố;
Lãnh đạo Văn phòng;
Các cơ quan, đon vị thuộc thành phố;
Thành viên BCH PCLB và GNTT thành phố (t/h);
UBND các xã, phường (t/h);
Trang TT-ĐT thành phố (đ/tin);

- Lưu: V T -Ư B (Binh)

TM. UY BAN NHẢN DẨN

PHỤ LỤC I:
NGẬP NƯỚC, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT,.
THÀNH PHỐ KONTUM.

K H U VỤ

sr

Xã, phường
Nguyễn Trãi

u vực có nguy CO' ngập nước, sạt lở đất,...

Ghi
chú

- Vùng có nguy cơ ngập sâu trong nước: Khu
vực chùa Hoa Nghiêm tố 4; khu vực xứ đồng Bà
Luyến thuộc tô 3.

I
- Vùng có nguy cơ sạt lở đất: Khu vực phía I
trước nhà thờ Phương Nghĩa dọc theo bờ sông I
DăkBla; khu vực gần cầu Đák Tía
_
2

Xã Đoản Kết

ọ

Lê Lọi

Thôn Dăk Kia.
- Khu vực từ cầu ĐăkBla đến ngã ba dường vào
i Phường Nguyễn Trãi thuộc 1;
- Khu vực ngã ba đường vào phường Nguyên
Trãi den cầu 1Inor thuộc tô 2;
I - Đoạn dường Đặng Tiến Dông lừ Phường dên
làng PleiGroi;
- Khu vực suôi Hnor tô 4.
- Đoạn dường Lương Ngọc Quyến;
- Đường Lẽ Thời Hiến tố 4 (khu vực ruộng lúa).

4

Duy Tân

Tổ 3.

5

Trần I lưng Dạo

- Khu vực cống tràn thuộc tô 5;

I

- Khu vực công tràn thuộc tô 1.

6

Ngô Mây

7

Trường Chinh

- Khu vực ven suôi Đăk Câm
j - Khu vực dọc
' KonSưlam 1;

suối

ĐăkBla thuộc

thôn '

- Các tuyên dường giao thôrm nội dông thon
KonSơLam I;

[________________ _
:i 8
! Dăk Cấm

- Đường Trần Văn Hai thuộc thôn KonSơLam 1
và II.
- Cầu nằm trên tuyến đường tinh lộ 671;
- Khu vực thôn 4 xã Đăk Câm;
- Đoạn từ làng Yang Roong đến giáp sông
ĐăkBla: Các điếm Plei truni Đăk choảh; Yang
Roong; cầu Đăk cấm .
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Vinh Ọuang

- Cầu Đ ăklơreh vào khu dân cư nhà máy đường
KonTum;
- Dọc sông ĐăkBla thôn KonRơBàng 2 đến thôn
KonhngoKơI u;
- 'Từ cầu sắt thôn KonhngoKơTu dến thôn 'ĨYung i
1'hành.

10

ĐăkRơWa

- Ngầm ĐăkRơWa;
- Tuyến đường vào thôn KonJơri, Konkơ'1'u

11

'rhố ng Nhất

Dọc sông Đăk Bla

12

ĐăkBlà

- Đoạn từ cầu Chà mồm, Kon l u lđôn câu bênh
viên 24.

hưởng như Phường Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Duy Tân, Trân Hưng Đạo, Ngô Mây,
Trường Chinh, Thống Nhất, xã Đoàn Kết, Đăk cấm , Vinh Quang, Đăk Rơ Wa,
Đăk Blà, Ngok Bay.
* Các khu vực thường xay ra ngập úng: Khu vực ngục Kon I um - lô 1,
phường Quyết Thắng; Kon Sơ Lam 1, phường 'I'rường Chinh; Kon I ỉn; : hóí.
phường Thống Nhất; KonKlor, phường Thắng Lợi; tô I. phường Lô Lợi.
* Các khu vực thường xảy ra lóc xoáy, tóc mủi, mưa đả đâu mua: K h u vực
phường Trần Hưng Đạo, xã I lòa Bình, xã Kroong.

