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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 08 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và
Giảm nhẹ thiên tai huyện Tây Sơn năm 2010
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 20/3/1993 và Pháp lệnh sửa ñổi bổ
sung một số ñiều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ñược Ủy ban thường vụ Quốc hội
thông qua ngày 24/8/2000;
Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2010/Nð-CP ngày 27/02/2010 Quy ñịnh về tổ chức, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ ñạo PCLBTW, Ban chỉ huy PCLB và
TKCN các Bộ, ngành và ñịa phương;
Xét ñề nghị của Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu
nạn tỉnh,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt phương án Phòng, tránh lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ
thiên tai huyện Tây Sơn năm 2010 (kèm theo văn bản số 51/UBND-PCLB ngày
20/5/2010 của UBND huyện Tây Sơn) với các nội dung chính như sau:
1. Phương án ñảm bảo an toàn dân cư vùng ngập lụt:
Số hộ dân di dời: Tổng số 1.132 hộ/3.831 nhân khẩu nằm trong vùng trũng, ven
sông suối, ngập lụt sâu, nhà ñơn sơ không chống chịu ñược khi gió bão, lụt xảy ra phải
di dời. Trong ñó: xã Tây Giang di dời 150 hộ/460 nhân khẩu, xã Tây Phú di dời 52
hộ/196 nhân khẩu, xã Bình Tường di dời 581 hộ/2007 nhân khẩu, xã Bình Nghi di dời
176 hộ/596 nhân khẩu, xã Bình Thành di dời 18 hộ/76 nhân khẩu, xã Bình Hòa di dời 93

