
 

 
BÁO CÁO   

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN NĂM 2018 
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 

 
I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2018 
Năm 2018 trên cả nước có 9 cơn bão và 7 ATNĐ hoạt động trên biển 

Đông. Mùa mưa bão năm 2018 Ninh Bình chịu ảnh hưởng trực tiếp của 2 cơn 
bão (Cơn bão số 03 và cơn bão số 04) và hoàn lưu của 02 vùng áp thấp suy yếu 
từ cơn bão số 5 và cơn bão số 6. 

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 khu vực tỉnh Ninh Bình và Hưng 
Thi- Hòa Bình đã có mưa to đến rất to, mưa trên diện rộng và kéo dài (Tổng 
lượng mưa đo được từ 19h ngày 12/7/2018 đến 7h ngày 22/7/2018 như sau: Tại 
trạm Thủy văn Hưng thi: 373,5mm; trạm khí tượng Nho Quan: 453,1 mm; trạm 
Thủy văn Bến Đế: 411,6mm; trạm thủy văn Gián Khẩu: 329,5mm; trạm Khí 
tượng Ninh Bình: 356,3mm; trạm Thủy văn Như Tân: 379,9mm). Lượng mưa lớn 
đã làm xuất hiện lũ trên sông Hoàng Long, vào hồi 08 giờ ngày 20/7 mực nước 
lũ trên sông Hoàng Long tại trạm Thủy văn Bến Đế đạt đỉnh 3,89m (vượt báo 
động II 0,39m). Ngoài ra do ảnh hưởng của xoáy thấp kết hợp với dải mây hội tụ 
gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Hòa Bình từ đêm ngày 20/7 - 23/7 lũ 
xuất hiện trở lại, đến13h ngày 22/7 Bến Đế đạt đỉnh ở mức 4,14 m (vượt BĐ III 
là 0,14m).  

* Về không khí lạnh (KKL): Về rét đậm, rét hại (04 đợt): Do chịu ảnh 
hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh được tăng cường liên tục, từ 
ngày 09/01 đến ngày 13/01 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra rét đậm, rét hại 
(Cúc Phương 8,80C). Đợt 02 từ ngày 29/01-09/2 nhiệt độ thấp nhất tại Cúc 
Phương 7,60C. Đợt 03 từ ngày 11-12/2 nhiệt độ thấp nhất tại Cúc Phương 
11,40C. Đợt 4 từ ngày 28/12 đến ngày 04/01/2019. 

* Nắng nóng: Năm 2018, có 05 đợt nắng nóng trên diện rộng, gây ra nắng 
nóng gay gắt, đặc biệt là đợt nắng nóng từ 28/6-07/7, nhiệt độ cao nhất là 41,1 0C 
(Xảy ra tại Nho Quan, vào ngày 05/7). 

1. Văn bản chỉ huy, chỉ đạo các hoạt động chính trong công tác PCTT 
a. Văn bản chỉ huy, chỉ đạo 
Trước tình hình thời tiết, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, ngay từ đầu 

năm, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã chỉ đạo 
các cấp, các ngành triển khai chuẩn bị công tác PCTT để sẵn sàng đối phó với 
thiên tai trong năm 2018: 
 - UBND tỉnh đã ban hành: Phương án Phòng, chống và ứng phó thiên tai 
tỉnh Ninh Bình năm 2018 (Phương án số số 11/PA-UBND ngày 17/4/2018); 
Phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão tỉnh Ninh Bình (Phương án số 
15/PA-UBND ngày 27/7/2018); Kế hoạch phòng chống thiên tai (Số 24/KH-UBND 
ngày 21/3/2018) chi tiết sát với thực tế và yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành 
phố xây dựng đồng bộ, triển khai kế hoạch và các phương án trên; giao chỉ tiêu 
chuẩn bị vật tư dự trữ PCLB năm 2018 cho các huyện, thành phố có đê. 
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 - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã ban hành Phương án 
số 24/PA-BCH ngày 20/3/2018 về thông tin liên lạc, dự báo khí tượng thủy văn 
phục vụ công tác PCTT & TKCN năm 2018; Phương án số 25/PA-BCH ngày 
22/3/2018 về hộ đê, bảo vệ trọng điểm tỉnh năm 2018; Phương án số 240/PA-BCH 
ngày 01/6/2018 về Hậu phương và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2018; Thông 
báo số 28/TB-BCH ngày 02/4/2018 về việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 
thành viên; tổ chức, triển khai công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và TKCN 
năm 2018. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án đảm bảo an toàn cho các hồ 
chứa và vùng hạ du hồ chứa; phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu về đê 
điều, hồ đập, phương án sơ tán dân sinh sống khu vực nguy hiểm ở vùng trũng 
thấp khi có mưa lũ lớn; khu vực sát mép nước, ven bờ biển, cửa sông khi có 
bão... Đối với các huyện Nho Quan, thành phố Tam Điệp yêu cầu rà soát, bổ 
sung, hoàn thiện phương án phòng tránh sụt lún đất và sạt lở đất...  

 - Kịp thời ban hành nhiều Công điện, văn bản chỉ đạo phòng, chống bão, 
mưa lũ, nắng nóng, hạn hán xâm nhập mặn; văn bản chỉ đạo khắc phục hậu quả 
do thiên tai gây ra; báo cáo nhanh, báo cáo thiệt hại sau thiên tai và đề xuất hỗ 
trợ, khắc phục hậu quả sau thiên tai. 

 - Thực hiện chỉ đạo của tỉnh từ tháng 02/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT 
đã có công văn đôn đốc, hướng dẫn các huyện có đê, hồ đập tổ chức kiểm tra, 
đánh giá hiện trạng công trình đê điều, hồ đập trước lũ, xác định các vị trí xung 
yếu và xây dựng phương án PCTT năm 2018.  

b. Hoạt động chính trong công tác phòng chống thiên tai. 
- Về bộ máy chỉ huy: Đến cuối tháng 4 hầu hết các huyện, thành phố và 

các ngành đã tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 
2017, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và TKCN năm 2018; kiện toàn 
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các huyện, thành phố và giao chỉ 
tiêu chuẩn bị vật tư dự trữ cho các xã, phường, thị trấn. 

- Về các phương án bảo vệ các công trình trọng điểm: Qua kiểm tra, đánh 
giá hiện trạng công trình đê điều trước lũ Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, 
UBND các huyện, thành phố đã xây dựng được các phương án bảo vệ trọng 
điểm xung yếu về đê điều theo phương châm “ 4 tại chỗ” và tổ chức triển khai 
thực hiện. 

- Về phương án sơ tán dân khu vực nguy hiểm: UBND các huyện, thành 
phố đã rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án sơ tán dân năm 2018 đối với dân 
cư sinh sống ở bãi sông, vùng trũng thấp bị ngập lụt khi có mưa lũ lớn, khu vực 
sát mép nước, ven bờ biển, cửa sông khi có bão; khu vực có nguy cơ cao xảy ra 
lũ quét, sạt lở đất.  

- Về chuẩn bị vật tư dự trữ: Căn cứ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai của 
tỉnh năm 2018, các huyện, thành phố có đê đã giao chỉ tiêu chuẩn bị bổ sung vật 
tư dự trữ PCLB mới cho các xã, phường, thị trấn. Kết quả chuẩn bị vật tư dự trữ 
PCLB toàn tỉnh năm 2018, như sau: 53.100 m2 bạt chống sóng; 357.985 bao tải; 
2.154 rọ thép; 34.920 m3 đá hộc; vải lọc 3.550 m2 sẵn sàng huy động các loại vật 
tư khác để chủ động đối phó với bão, lũ. 

- Về phương án huy động lực lượng: Ngoài lực lượng của các địa phương, 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết hiệp đồng với các đơn vị lực lượng vũ trang 
của Bộ Quốc phòng và Quân khu, lực lượng công an đóng quân trên địa bàn tỉnh 
sẵn sàng tham gia công tác PCTT và TKCN năm 2018. Trong năm 2018, đã huy 
động 250 người và phương tiện tập trung chống tràn trên tuyến đê bao sông Na,  
thuộc địa phận xã Gia Lâm, Gia Thuỷ của huyện Nho Quan; huy động 500 lượt 
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người cùng các phương tiện chống tràn tuyến đê bao Hoa Tiên của xã Gia Hưng, 
huyện Nho Quan và tổ chức sơ tán tại chỗ đối với nhân dân vùng trũng trước khi 
xả tràn bờ bao Hoa Tiên (xả tràn lúc 02h ngày 22/7/2018).  

- Về phương án đảm bảo hậu cần: Sở Công thương dự trữ về lương thực 
và một số mặt hàng thiết yếu khác phục vụ cho nhân dân các huyện miền núi và 
các vùng thường xảy ra thiên tai trong mùa mưa, bão. 

- Về phương án đảm bảo thông tin liên lạc: Sở Thông tin và Truyền thông 
đã có phương án đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, trong mọi tình 
huống tại các vùng miền trong tỉnh, cho các trạm khí tượng thuỷ văn... Chuẩn bị 
đầy đủ thiết bị, vật tư dự phòng, tổ chức các xe thông tin cơ động vô tuyến sóng 
ngắn, xe lưu động phát sóng thông tin di động... phục vụ công tác PCTT khi 
mạng điện thoại cố định và di động gặp sự cố. 

- Về phương án đảm bảo y tế: Sở Y tế đã có kế hoạch chuẩn bị nhân lực, 
vật tư, thiết bị y tế sẵn sàng cho công tác sơ cấp cứu, vệ sinh môi trường, phòng 
chống dịch bệnh trong và sau thiên tai. 
 2. Kiện toàn, nâng cao năng lực Ban chỉ huy, Văn phòng thường trực 
Ban chỉ huy PCTT & TKCN các cấp; đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, 
ứng dụng công nghệ, xây dựng công cụ hỗ trợ tại Văn phòng thường trực 
các cấp.  

- UBND tỉnh đã ra quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên 
tai và TKCN tỉnh (Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 17/01/2018) và phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên (Thông báo số 28/TB-BCH ngày 
02/4/2018); kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các huyện, 
thành phố. 

- Nâng cao năng lực Ban chỉ huy, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy 
PCTT & TKCN các cấp; đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng công 
nghệ, xây dựng công cụ hỗ trợ tại Văn phòng thường trực các cấp: Bố trí phòng 
trực ban, trang bị điện thoại, máy Fax, máy tính kết nối internet để tiếp nhận, 
tổng hợp và xử lý các thông tin về phòng chống thiên tai và TKCN kịp thời. 
Thực hiện nghiêm chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định (Tại 
Quyết định số 26/QĐ-BCH ngày 29/3/2018 về việc ban hành quy chế về công 
tác trực ban PCTT & TKCN); Thường xuyên truy cập vào địa chỉ Email mà đơn 
vị đã đăng ký với Văn phòng ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh để nhận các Công 
điện, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh. 

- Trình UBND tỉnh phương án cải tạo, nâng cấp văn phòng Ban chỉ huy 
theo chủ trương tại văn bản số 41/TWPCTT ngày 27/02/2018 của Ban chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống thiên tai và trình UBND tỉnh phê duyệt, đầu tư xây 
dựng. 

3.  Kết quả triển khai thực hiện: Nghị định số 76/NQ-CP ngày 
18/6/2018 về công tác phòng chống thiên tai; Chỉ thị số 19/CT-TTg về công 
tác phòng chống lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là nhiệm vụ thành lập, 
tổ chức, củng cố đội xung kích PCTT ở cơ sở. 

Thực hiện Nghị định số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng 
chống thiên tai Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Ninh Bình đã lập dự thảo kế 
hoạch và trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ tỉnh Ninh Bình đã tập trung bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các 
nguồn vốn hợp pháp để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Tổ chức lực 
lượng dân quân, đoàn viên thanh niên, lực lượng xung kích, công an, quân sự 
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tham gia thu hoạch lúa và sửa chữa nhà ở góp phần ổn định đời sống nhân dân. 
Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xác định và cắm biển cảnh báo khu vực có nguy 
cơ xảy ra sạt lở đất đến từng tổ dân phố, hộ dân, công trình công cộng, các bến 
đò, tuyến đường giao thông bị ngập, các xã có dân sống ngoài đê, khu vực ven 
đồi có nguy cơ bị sạt lở, khu sản xuất... để chủ động di dời đảm an toàn hoặc sẵn 
sàng phương án sơ tán khi xảy ra mưa lũ. Triển khai các biện pháp tiêu thoát 
nước, giảm tải để giảm nguy cơ sạt, trượt, đảm bảo an toàn khu dân cư trong mùa 
mưa lũ. Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm tra xử lý nghiêm 
tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra sạt lở. Ngăn chặn các 
hoạt động làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất như đào núi, xả taluy dốc đứng 
để xây dựng nhà ở, công trình... Có biện pháp xử lý trách nhiệm người đứng đầu 
ở những nơi xảy ra vi phạm. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng và 
phát triển rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn. Hàng năm phát động trồng 
bổ sung các cây lấy gỗ, bóng mát với số lượng lớn. 

4. Xây dựng, phê duyệt, triển khai kế hoạch PCTT có nội dung kế 
hoạch công tác thông tin truyền thông; phương án ứng phó với các cấp độ 
RRTT các cấp; các hoạt động của Quỹ PCTT tại địa phương. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Bình ban hành kế hoạch Phòng chống 
thiên tai tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018 - 2020 với nhiệm vụ trọng tâm: Triển 
khai thực hiện Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn Luật, 
Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, 
chống và giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Ban hành 
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên 
địa bàn tỉnh. Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các phương án chủ động phòng, 
chống, ứng phó với thiên tai, đặc biệt, xây dựng phương án ứng phó với bão 
mạnh, siêu bão; quản lý, đầu tư, duy tu, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng 
xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về phòng, chống lụt bão, ngăn triều, 
sạt lở, thủy lợi để bảo vệ dân cư và ổn định sản xuất, kinh doanh. Trồng cây chắn 
sóng, bảo vệ đê sông, đê biển, cửa sông trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và 
quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng phó với thiên tai ở các khu 
vực xung yếu, đông dân cư. Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng tìm 
kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh; huy động mọi nguồn lực tài chính cho 
công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện xã hội 
hóa, phát huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tinh thần 
trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội trong công tác phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị định số 160/2018/NĐ-
CP của Chính phủ để chủ động công tác PCTT & TKCN trên địa bàn tỉnh giảm 
thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Triển khai Kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT (Kế hoạch số 88/KH-UBND 
của UBND tỉnh Ninh Bình) và hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân thực 
hiện việc thu, nộp Quỹ PCTT năm 2018. Tính đến ngày 31/12/2018 tổng số tiền 
của các đơn vị đã nộp về tài khoản của Qũy là  6.806.214.920 
đồng/8.369.455.000 đồng, đạt  81,32% so với Kế hoạch. 

5. Tình hình thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong thực hiện xây 
dựng cộng đồng an toàn gắn với việc thực hiện tiêu chí an toàn về PCTT 
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trong xây dựng nông thôn mới (Tiêu chí 3.2 trong bộ tiêu chí xây dựng Nông 
thôn mới quốc gia). 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các huyện, thành phố được 
kiện toàn và phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận, thành viên, 100% 
cán bộ cấp xã tham gia trực tiếp công tác PCTT được tập huấn, nâng cao năng 
lực, trình độ. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các huyện, thành phố 
có Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và được cập nhật bổ sung hàng năm, có 
phương án ứng phó với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn. 
Các cơ sở hạ tầng được xây dựng mới phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn 
trước thiên tai. Theo dõi chặt chẽ, sát sao tình hình thiên tai tại những vùng trọng 
điểm, xung yếu trên địa bàn nhất là khu vực ven biển, ven sông; tổ chức tuyên 
truyền phổ biến kiến thức cho người dân về thiên tai, cách thức phòng, chống; 
chủ động bố trí, dự phòng các loại phương tiện, vật tư cần thiết. Khi có thiên tai 
xảy ra Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành phố chủ động phối kết hợp 
chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tổ chức cứu hộ, 
cứu nạn. Các đội thanh niên xung kích, dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản tích 
cực hỗ trợ nhân dân đối phó với thiên tai. Chỉ đạo cung cấp lương thực, thuốc 
men, chăn màn quần áo hỗ trợ dân, di dời đến nơi an toàn. Thường xuyên tuần 
tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn.  

6. Kết quả thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền 
Tăng cường thông tin về thiên tai, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng 

phó mưa lũ, sạt lở đất qua hệ thống phát thanh truyền hình. Chỉ đạo Đài Phát 
thanh và truyền hình các cấp tăng cường thời lượng phát sóng trên truyền hình và 
hệ thống phát thanh, đặc biệt tại cấp xã, phường để thông tin kịp thời tới người 
dân; rà soát hệ thống truyền thanh tại cấp cơ sở đảm bảo hoạt động tốt. Luôn cập 
nhật thông tin tình hình diễn biến bão, mưa lũ; thông tin cảnh báo, dự báo, công 
điện, văn bản chỉ đạo điều hành ứng phó với bão của Chính phủ, Ban chỉ đạo 
Trung ương về Phòng, chống thiên tai, chính quyền các cấp tại địa phương; 
hướng dẫn đối với người dân theo dõi diễn biến tình hình bão, mưa lũ; những 
việc nên làm và không nên làm (chủ động chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè 
nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn tàu thuyền, sẵn sàng sơ tán đến địa điểm an 
toàn…).  

  Phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai trong nhà trường: Nhà 
trường, phụ huynh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi có 
thiên tai. Tổ chức tập huấn, truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức, hướng dẫn 
kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai. 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình đã cấp tài 
liệu tuyên truyền công tác ứng phó thiên tai, bão, lũ lụt, sạt lở đất và tìm kiếm 
cứu nạn cho các đơn vị và UBND các huyện, thành phố. 

Công an tỉnh đã mở 149 lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn, cứu 
hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng và chuyên ngành với 9.692 lượt người 
tham gia. Trong đó có 17 lớp tuyên truyền, huấn luyện đối với các khu dân cư với 
trên 1.500 lượt người tham gia (Nổi bật như: Tuyên truyền cho nhân dân tại phường 
Vân Giang, phường Nam Thành, phường Nam Bình…); phối hợp với Sở Giáo dục 
và đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp đảm 
bảo an toàn PCCC và kỹ năng CNCH, thoát nạn trong đám cháy cho Giáo viên 
và học sinh các Trường THPT trên địa bàn huyện được 10 lớp, với 2.000 lượt 
giáo viên và học sinh tham gia. 
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7. Phổ biến pháp luật, đào tạo, tập huấn và nâng cao nhận thức cộng 
đồng về phòng, chống thiên tai. 

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, các cấp chính quyền và địa phương 
để chủ động ứng phó giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thiên tai tại Việt Nam ngày 
càng diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu UBND các 
huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên 
tai phù hợp với điều kiện địa phương (treo băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh về hoạt 
động phòng chống thiên tai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã…); 
phối hợp với ngành giáo dục tại địa phương để triển khai hoạt động tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức về thiên tai và kỹ năng ứng phó với thiên tai cho các em học 
sinh trong trường học theo Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp & 
PTNT và Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

Các huyện, thành phố có kế hoạch, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh thực hiện 
Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ra thiên tai dựa vào cộng 
đồng tới các thôn bản, tổ dân phố, lấy lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt để 
chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu. 

8. Tổ chức tập huấn, diễn tập phương án ứng phó với thiên tai các cấp 
- Đối với Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh: Tổ chức tập huấn hướng dẫn 

sử lý giờ đầu sự cố đê điều, hồ đập trong mùa mưa lũ 2018. Phổ biến cho cán bộ 
phụ trách công tác PCTT của các địa phương, cán bộ quản lý đê nhân dân cập 
nhật những kiến thức cần thiết về Luật Thủy lợi, Luật PCTT, Luật đê điều, Quy 
chế phối hợp và hướng dẫn xử lý giờ đầu sự cố đê điều, hồ đập trong mùa mưa lũ 
tại 08 huyện, thành phố nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật và giảm thiểu thiệt 
hại do thiên tai gây ra. 

- Đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Tổ chức phổ biến, quán triệt 
các Chỉ thị, quy định về công tác PCTT & TKCN. Tập huấn nhận thức về phòng 
chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; kỹ năng phòng chống thiên tai cho cán bộ và 
ngư dân khu vực biên giới biển; hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và 
phương tiện khi hoạt động trên sông nước. Tổ chức huấn luyện các nội dung về 
công tác PCTT & TKCN trong đó tập trung vào các nội dung: Bơi cứu người và 
phương pháp cấp cứu người bị nạn; phương pháp di chuyển người, vũ khí, trang 
thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất ra khỏi vùng lũ lụt, cháy nổ; thực hành cứu 
người rơi xuống nước. 

- Đối với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các 
lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm về kỹ thuật xử lý các loại hình thiên tai. 
Huấn luyện các nội dung về PCTT&TKCN cho các đối tượng theo quy định. Tổ 
chức diễn tập PCTT&TKCN và diễn tập PCCN, cháy rừng, cứu sập cho các địa 
phương trong tỉnh. 

- Đối với Công an tỉnh: Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho Đội xung kích 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công an tỉnh Ninh Bình. Xây 
dựng và tổ chức diễn tập các phương án cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Điều 5 
của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017. Xây dựng và tổ chức diễn 
tập 17 phương án xử lý tình huống cháy, nổ xảy ra tại các khu, điểm du lịch; 04 
phương án tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Nghị định 
số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2018 của Chính phủ quy định về công tác cứu 
nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy; 36 phương án chữa cháy, 
tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống xảy ra cháy nhà. 

9. Đánh giá sâu về công tác chỉ đạo, tổ chức ứng phó với các trận thiên 
tai lớn sảy ra, Bài học kinh nghiệm. 
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a.  Công tác triển khai ứng phó với thiên tai 
- Về kêu gọi tàu thuyền: 
Trong năm 2018, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành 9 Công điện để chỉ đạo UBND các huyện, thành 
phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh 
Bình, Báo Ninh Bình... tìm mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn cho 
phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết và chủ động tìm nơi tránh, 
trú để đối phó với 02 cơn bão (Bão số 3 và bão số 4),  ATNĐ và các đợt không 
khí lạnh, gió mạnh trên biển. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã kêu gọi trên 
1.000 lượt lao động trên các lều, chòi coi ngao từ đê Bình Minh III ra Cồn Nổi 
vào nơi tránh trú an toàn. 

- Về ứng phó với đợt rét đậm, rét hại từ ngày 09/01 đến ngày 13/01: Để 
chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, giảm thiểu thiệt hại do rét 
đậm rét hại gây ra. UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã chỉ đạo 
UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung 
chỉ đạo điều hành việc phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi; đồng thời chỉ 
đạo Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh phối hợp chặt chẽ với điện lực Ninh 
Bình để chủ động bơm nước tưới, đảm bảo đủ nước phục vụ gieo cấy, chăm sóc 
lúa và các cây trồng vụ Đông Xuân 2017-2018. Chỉ đạo Trung tâm khuyến nông 
phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng 
dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng chống rét cho vật nuôi, cây trồng và phát trên 
sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để nhân dân biết, thực hiện. 

- Đối với Bão số 3: Thường trực BCH PCTT và TKCN đã hội ý nhanh, 
thành lâp 3 đoàn đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai, ứng phó với cơn 
bão số 3. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 khu vực tỉnh Ninh Bình và 
Hưng Thi - Hòa Bình đã có mưa to đến rất to, mưa trên diện rộng và kéo dài. Từ 
ngày 19/7/2018 đến ngày 22/7/2018 trên sông Hoàng Long xuất hiện hai đỉnh lũ; 
đến 23h ngày 22/7 xuất hiện đỉnh ở sông Đáy và sau đó thì xuống dần, cụ thể 
như sau: 

+ Hồi 22h ngày 19/7/2018  mực nước tại Hưng Thi trên sông Bôi đạt đỉnh 
là 14,88m sau đó xuống dần, đến 8h ngày 20/7 mực nước tại Bến Đế đạt đỉnh ở 
mức 3,89m (vượt BĐ II là 0,39m).  

+ Ngoài ra do ảnh hưởng của xoáy thấp kết hợp với dải mây hội tụ gây 
mưa lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Hòa Bình từ đêm ngày 20/7 - 21/7 lũ 
xuất hiện trở lại, đến 22h ngày 21/7 mực nước tại Hưng Thi trên sông Bôi đạt 
đỉnh là 13,03m; 13h ngày 22/7 Bến Đế đạt đỉnh ở mức 4,14 m (vượt BĐ III là 
0,14m). 

Công tác ứng phó với các sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ: 
 + Huyện Nho Quan: Huy động 250 người và phương tiện tập trung chống 
tràn trên tuyến đê bao sông Na thuộc địa phận xã Gia Lâm, Gia Thủy và bảo vệ 
thành công 100ha lúa và 300ha nuôi trồng thủy sản. 

+ Huyện Gia Viễn: Huy động khoảng 500 lượt người cùng các phương 
tiện tập trung chống tràn bờ bao Hoa tiên, xã Gia Hưng; tổ chức sơ tán tại chỗ 
đối với nhân dân vùng trũng trước khi xả tràn bờ bao Hoa Tiên (xả tràn 02h ngày 
22/7/2018).  

+ Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo cán bộ kỹ thuật đơn vị xuống địa 
phương chỉ đạo, xử lý sự cố thấm, thẩm lậu qua thân tràn. 

+ Tổ chức tuần tra, kiểm tra canh gác 24/24h toàn bộ hệ thống đê Tả, hữu 
sông Hoàng Long, phát hiện kịp thời và tổ chức xử lý hoành triệt các điểm xung 
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yếu trên 02 bờ đê đối với các công trình đang triển khai thi công khắc phục hậu 
quả do mưa lũ tháng 10/2017 (đặc biệt là đối với trạm bơm Gia Viễn). 

+ Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh đã chỉ đạo vận hành 238 máy/82 
trạm bơm, mở 08 cống dưới đê và 22 cống hồ (xả tràn - đập cao su hạ xuống cao 
trình 2.4 m) để bơm tiêu. 

- Đối với Bão số 4: Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Ninh 
Bình có gió cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và 
TKCN tỉnh theo nhiệm vụ được phân công xuống địa bàn phụ trách, kiểm tra, 
nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo. Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm 
vụ được giao chỉ đạo các đơn vị quản lý sẵn sàng ứng phó với bão, lũ; duy trì lực 
lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình 
huống xấu xảy ra. 

Công tác ứng phó với các sự cố: 
+ Công ty TNHH MTV KTCTTL đã chỉ đạo vận hành 143 máy/53 trạm 

bơm, mở 16 cống dưới đê và 16 cống hồ (xả tràn - đập cao su hồ Yên Đồng hạ 
xuống cao trình +2.4 m) để bơm tiêu. 

+ Các huyện, thành phố có đê tổ chức tuần tra, kiểm tra canh gác 24/24h 
toàn bộ hệ thống đê, phát hiện kịp thời và tổ chức xử lý hoành triệt các điểm 
xung yếu. 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCH Phòng chống, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh đã chủ động chỉ đạo các cấp các ngành xây dựng và triển khai toàn diện về 
công tác Phòng, chống thiên tai trong năm. 

Bộ phận tham mưu nắm chắc thông tin, diễn biến bão, lũ, hiện trạng các 
công trình phòng lũ và kịp thời báo cáo người chỉ huy. 

Lực lượng công an, quân đội tham gia Phòng, chống thiên tai thực sự là 
lực lượng nòng cốt trong xử lý sự cố giờ đầu đảm bảo an toàn cho các công trình. 
Cán bộ và nhân dân tham gia Phòng, chống thiên tai đã nêu cao tinh thần trách 
nhiệm thực hiện nhiệm vụ, đề xuất kịp thời và tích cực trong công tác PCTT. 

Lực lượng kỹ thuật của Sở Nông nghiệp & PTNT, các huyện, thành phố 
đã thực sự phát huy vai trò kỹ thuật xung kích xử lý hiện trường hiệu quả, đảm 
bảo an toàn cho công trình. 

b. Kết quả thực hiện công tác TKCN 
- Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 
+ Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, các lực lượng đứng chân trên địa bàn xây dựng phương án sử dụng lực 
lượng, phương tiện khi có tình huống sự cố, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

+ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị và tham mưu cho cấp ủy chính 
quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện phòng, chống 
thiên tai và TKCN theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng lực lượng, phương 
tiện, trang bị kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Cùng với cấp uỷ, chính quyền 
địa phương các cấp tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp, quần chúng nhân 
dân về công tác phòng, chống thiên tai và TKCN; tổ chức các tổ, đội công tác 
xuống từng địa bàn để tuyên truyền, kêu gọi, vận động, giúp đỡ nhân dân sơ tán, 
di dời nhân dân về nơi tránh trú an toàn. 

+ Tham mưu chỉ đạo thành phố Ninh Bình tổ chức diễn tập PCTT&TKCN 
các cụm xã, phường đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. 

- Đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 
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 + Chỉ đạo lực lượng duy trì thường xuyên chế độ trực ban tiếp nhận, xử lý 
tin có giá trị liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo công tác chỉ huy, 
chỉ đạo. 
 + Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, huyện 
Kim Sơn kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cửa sông, cửa lạch và trên 
biển, kiên quyết không cho các phương tiện hoạt động khi không đảm bảo thủ 
tục giấy tờ hoặc các trang thiết bị an toàn; cùng với các huyện tổ chức lực lượng, 
phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả mưa do bão số 3 và bão số 4 gây ra và 
tham gia TKCN, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, ổn định đời 
sống, sản xuất cho nhân dân. 

c. Bài học kinh nghiệm: 
- Khi thiên tai có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Ninh Bình BCH 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo toàn diện từ tỉnh xuống 
huyện, xã triển khai đồng bộ công tác Phòng, chống thiên tai. Các đồng chí thành 
viên BCH Phòng, chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn từ tỉnh đến địa phương 
triển khai xuống địa bàn phân công, thường xuyên nắm rõ diễn biến tình hình khí 
tượng thủy văn, kiểm tra đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai tại địa bàn 
được giao. 

- Khi thiên tai xảy ra công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai thực hiện nghiêm 
theo phương châm “4 tại chỗ”, kiểm tra phát hiện sự cố và xử lý kịp thời ngay từ 
giờ đầu, lực lượng quân đội và công an là lực lượng nòng cốt trong ứng phó và 
đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn giao thông khu vực xảy ra thiên tai. 

- Vùng nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp thiên tai cương quyết di dân đảm bảo 
an toàn tính mạng, tài sản của người dân. 

- Công tác chỉ huy điều hành của BCH Phòng, chống thiên tai & Tìm kiếm 
cứu nạn các cấp cần cương quyết, linh hoạt trong chỉ đạo cập nhật thông tin, xin 
ý kiến cấp trên và thống nhất kỹ thuật xử lý để đưa ra lệnh chỉ đạo đúng đắn 
nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phòng, chống thiên tai phát huy cao 
tính chủ động, trách nhiệm trong phạm vi được phân công nhiệm vụ, nắm chắc 
diễn biến tình hình, tham mưu kịp thời xử lý tình huống nhanh nhất, hiệu quả 
nhất. 

- Công tác dự báo, cảnh báo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai 
và cách phòng, tránh đóng vai trò then chốt nhằm cung cấp kịp thời, chính xác 
diễn biến thiên tai cho các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư để chủ động phòng 
tránh, đối phó hiệu quả với thiên tai. 

10. Triển khai hoạt động khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau 
thiên tai 

 
10.1. Thiệt hại do thiên tai:  
Trong năm 2018, thiên tai đã gây thiệt hại về tài sản và sản xuất cho các 

địa phương trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 197,15 tỷ đồng, cụ thể như sau: 
 *  Đối với bão số 3: 

+ Nhà bị ngập: 1.821 ngôi nhà; 
 + Trường bị ngập: 02 trường; 
 + Gia cầm bị cuốn trôi: 757 con; 
 + Lúa bị hư hại: 6.860 ha; 
 + Hoa màu, rau màu các loại bị hư hại: 152 ha; 4ha cây ăn quả; 173 ha cây 
giống; 8 tấn hạt giống bị thiệt hại . 
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+ Thiệt hại về Thủy lợi: 2.245 m kè trên đê từ cấp II đến cấp IV bị sạt lở; 
8.061 m đê cấp IV, 645m kênh mương, 03 cống, 01 tràn, 03 trạm bơm bị hư 
hỏng ... 

+ Thiệt hại về Giao thông: 02 km đường giao thông bị sạt lở tại huyện 
Nho Quan 

(Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 132,15 tỷ đồng). 
*  Đối với bão số 4: 
- Về nông nghiệp: Có 440 ha lúa mùa bị ảnh hưởng, trong đó: 93 ha diện 

tích lúa ngập trắng; 347 ha lúa ngập phất phơ. 
- Về công trình thủy lợi: Do ảnh hưởng của bão số 3, số 4 và mưa, lũ lớn 

trên địa bàn nên Cụm đầu mối công trình điều tiết lũ tràn Lạc Khoái bị hư hỏng 
nặng, cụ thể:  

+ Do thân tràn bằng đất hiện trạng tuyến tràn xuất hiện hiện tượng thấm, 
thẩm lậu qua thân tràn, khi mực nước ngoài sông dâng cao, mái tràn hạ lưu xuất 
hiện dòng thấm chảy thành vòi qua khe các tấm gia cố mái với tần suất ngày một 
lớn. Một số đoạn mái tràn phía thượng, hạ lưu và dốc lên xuống hai vai tràn đã bị 
lún sụt, nứt vỡ... 

+ Kênh thoát lũ cống Lạc khoái bồi lắng sạt trượt, giảm khả năng tiêu thoát. 
+ Khu quản lý vận hành xuống cấp, sụt lún sân nền, tường rào ... 

(Ước tính thiệt hại khoảng 65 tỷ đồng) 
10.2. Công tác phục hồi tái thiết sau thiên tai. 
- Trước tình hình diễn biến của bão, lũ xảy ra. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 
thành lập các đoàn công tác xuống địa bàn theo nhiệm vụ được phân công, phối 
hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, động viên 
chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

- Cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương đã tập trung chỉ đạo nhân dân 
khẩn trương tập trung huy động lực lượng, phương tiện để tu sửa, khắc phục các 
sự cố về đê điều. 

- Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn thành lập các đoàn về địa phương chỉ đạo công tác tiêu úng khu 
vực lúa và hoa mầu bị ngập; phối hợp với các địa phương kiểm tra hướng dẫn 
người dân khôi phục sản xuất đồng thời rà soát, hướng dẫn địa phương thống kê 
thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

Được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh đã cấp kinh phí khôi phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất. 

a. Hỗ trợ từ Trung uơng 
Trung ương đã cấp kinh phí 60 tỷ đồng để khắc phục sự cố do ảnh hưởng 

của cơn bão số 3 và số 4, cụ thể: 
- Cấp kinh phí 30 tỷ đồng để xử lý đột xuất sự cố đê điều sông Mới, sông 

Vạc sau bão số 3; 
- Cấp kinh phí 15 tỷ đồng để xử lý sự cố Trạn lạc Khoái sau lũ trên sông 

Hoàng Long và bão số 4; 
- Cấp kinh phí 9 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp kè Hữu Vạc đoạn K25+000-

K25+900 xã Kim Chính, huyện kim Sơn; 
- Cấp kinh phí 6 tỷ đồng để xử lý cấp bách kè Cơ Phòng đoạn K5+400-

K6+069 huyện Gia Viễn. 
b. Hỗ trợ từ địa phương 
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Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã cấp kinh phí 15 tỷ đồng để khắc phục 
sự cố do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và số 4, cụ thể: 

- Cấp kinh phí 9,8 tỷ đồng để xử lý sự cố tràn đê bao sông Na, sông Bôi 
(ảnh hưởng của trận lũ tháng 7/2018); 

- Cấp kinh phí 1,0 tỷ đồng để xử lý sự cố cống Long Sơn và kênh Điều 
Hòa; 

- Cấp kinh phí 4,2 tỷ đồng để xử lý sự cố tràn bờ bao Hoa Tiên, xã Gia 
Hưng, huyện Gia Viễn. 

11. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân 
- Một số địa phương trong thực hiện nhiệm vụ PCTT chưa sâu sát, chưa 

quyết liệt nên hiệu quả trong xử lý tình huống do thiên tai gây ra còn hạn chế. 
- Cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương trong công tác phòng 

chống thiên tai còn hạn chế nên phát huy hiệu quả còn chưa cao. 
- Việc cải tạo, nâng cấp các công trình đê điều, hồ đập, lòng dẫn thoát lũ, 

chống biến đổi khí hậu cũng như việc bảo trì, tu bổ, sửa chữa công trình phòng, 
chống thiên tai nhìn chung còn chậm do thiếu vốn đầu tư.  

- Việc quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, PCTT 
một số địa phương thực hiện chưa quyết liệt nên vẫn còn để xảy ra một số vụ 
việc vi phạm kéo dài;  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức phòng, chống thiên 
tai cho nhân dân còn nhiều hạn chế; chất lượng dự báo, cảnh báo chưa cao và 
chưa lường hết các diễn biến phức tạp của thiên tai. 

12. Đề xuất, kiến nghị các nội dung để thực hiện tốt hơn công tác 
PCTT và TKCN, đặc biệt tập trung hoàn thiện bộ máy, tổ chức, tăng cường 
trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực tham mưu PCTT các cấp 

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, nâng cao 
năng lực tham mưu PCTT&TKCN. 

- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp các ngành rà soát lại công tác “4 tại 
chỗ” đồng thời xây dựng quy chế phối hợp trong chỉ đạo, điều hành công tác 
phòng, chống thiên tai. 

- Đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí cho Bộ CHQS tỉnh để tổ chức diễn tập 
PCTT&TKCN (cụm các xã, thị trấn) năm 2019 cho huyện Gia Viễn, huyện Hoa 
Lư. 

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT đầu tư kinh phí tu bổ sữa chữa công 
trình hư hại, đặc biệt là những công trình đê điều, hồ đập,... do ảnh hưởng bão, 
lũ. Đầu tư kinh phí để địa phương tu sửa, cải tạo văn phòng Ban chỉ huy PCTT & 
TKCN tỉnh để phục vụ công tác tham mưu, điều hành PCTT & TKCN trên địa 
bàn tỉnh. 

- Để thực hiện tốt đề án Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đề nghị 
Trung ương hỗ trợ kinh phí để địa phương hoàn thành các mục tiêu của đề án. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019 
Năm 2019 theo dự báo, tình hình thời tiết khí hậu thuỷ văn sẽ có những 

diễn biến phức tạp, khó lường, chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu. 
Cần chủ động đề phòng bão mạnh, mưa lớn trên diện rộng, lũ cao trên các triền 
sông và nước dâng vùng ven biển, hạn hán, xâm nhập mặn, dông lốc, nắng nóng, 
gió mùa... 

1. Mục tiêu: Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục có hiệu quả 
ảnh hưởng của thiên tai. Trong đó, lấy công tác phòng là chính, đảm bảo an toàn 
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tuyệt đối cho các công trình phòng, chống thiên tai và bảo vệ tính mạng, tài sản của 
Nhà nước và nhân dân. 

2. Trọng điểm phòng chống thiên tai: 
         - Đối với chống bão, bão mạnh, siêu bão, sóng thần: Trọng điểm là huyện 
Kim Sơn (Vùng nuôi trồng thủy sản, đê biển Bình Minh II, đê Bình minh III). 
          - Đối với chống lũ: Trọng điểm là các huyện Nho Quan, Gia Viễn (hệ 
thống đê Tả, Hữu sông Hoàng Long). Đảm bảo chống được lũ theo mực nước lũ 
thiết kế; hạn chế tối đa việc phân lũ qua tràn Lạc Khoái; xả lũ, làm chậm lũ tại vị 
trí tràn Đức Long - Gia Tường cũ nhằm từng bước xoá bỏ các khu phân lũ, chậm 
lũ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 
14/01/2011 của Chính phủ. 
 - Đối với xâm nhập mặn: Trọng điểm là huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên 
Mô. 

- Đối với hạn hán, rét đậm, rét hại, dông lốc: Trọng điểm là huyện Nho 
Quan, Yên Mô, thành phố Tam Điệp.        

3.  Nhiệm vụ và giải pháp 
a. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, 

phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm cụ thể, cho từng bộ phận, cho mỗi 
thành viên. 
 b. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nâng cao năng lực Văn phòng 
thường trực Ban Chỉ huy. 

- Các cấp, các ngành tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 
Luật Phòng chống thiên tai, các Nghị định và các văn bản luật liên quan nhằm 
nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức và mọi người 
dân. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia Phòng, chống 
và Giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng 
và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng gắn với tiêu chí 3.2. “Đảm bảo đủ 
điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai 
tại chỗ” trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.  

- Xây dựng mô hình điểm và triển khai nhân rộng các tổ, đội xung kích 
PCTT tại từng xã, thôn, bản gắn với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt để 
chủ động ứng phó, khắc phục thiên tai ngay từ giờ đầu. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về 
công tác phòng chống thiên tai; Chỉ thị số 19/CT-TTg về công tác phòng chống 
lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là nhiệm vụ thành lập, tổ chức, củng cố đội 
xung kích PCTT ở cơ sở. 

- Đẩy mạnh việc thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai, đảm bảo việc thu 
và sử dụng Quỹ một cách kịp thời, hiệu quả. 

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP theo đúng 
quy định (Kế hoạch số 05/KH-BCH ngày 14/01/2019 của Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN tỉnh Ninh Bình). 

c. Về công tác phòng tránh bão, ATNĐ 
- Rà soát các phương án ứng phó bão và ATNĐ, đặc biệt là bão mạnh và 

siêu bão với các nội dung sau: 
+ Phương án bảo vệ nhà cửa, công sở, trường học, bệnh viện, công trình 

thủy lợi đê điều, cơ sở kinh tế, anh ninh, quốc phòng, bến bãi, khu nuôi trồng 
thủy sản khi có bão, ATNĐ xảy ra.  

+ Phương án sơ tán dân sinh sống khu vực nguy hiểm vùng sát mép nước, 
vùng cửa sông, vùng bị ngập lụt do nước biển dâng.  
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+ Phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tàu thuyền trên 
biển, trên sông.  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chuẩn bị đầy đủ lực lượng và thiết bị 
thông tin liên lạc để thông tin, liên lạc với các tàu thuyền đang hoạt động trên 
biển khi có bão, ATNĐ; chỉ huy, chỉ đạo việc thông báo bão, kêu gọi hướng dẫn 
tàu thuyền tránh trú bão, cứu nạn trên biển.  

- UBND huyện Kim Sơn phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ đội 
Biên phòng xây dựng phương án quản lý, nắm bắt toàn diện mọi hoạt động của 
tàu thuyền và ngư dân trên biển. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo các địa 
phương và ngư dân thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị, chủ động triển khai 
đối phó khi có bão và ATNĐ xảy ra. Chịu trách nhiệm xây dựng phương án quản 
lý người và phương tiện hoạt động trên biển, phương án kêu gọi hướng dẫn tàu 
thuyền và ngư dân vào tránh trú bão, ATNĐ, phương án đảm bảo an toàn cho 
người và tài sản tại các khu nuôi trồng thủy sản ở cửa sông, ven biển… Xử lý 
nghiêm đối với chủ phương tiện, cũng như chính quyền các xã, phường không 
chấp hành nghiêm túc những quy định như: Trang bị đầy đủ phao cứu sinh và hệ 
thống thông tin liên lạc; chế độ thông tin báo cáo giữa chủ phương tiện với chính 
quyền địa phương đặc biệt là khi có bão và ATNĐ đang xảy ra. 

d. Về công tác phòng, chống lũ, ngập lụt 
- Tập trung đẩy mạnh công tác tu bổ đê, kè, cống, hồ đập hoàn thành đúng 

tiến độ, đảm bảo chất lượng. 
- Tổ chức huy động lực lượng nạo vét kênh mương, khơi thông luồng lạch, 

phá bỏ mọi ách tắc gây cản trở việc tiêu thoát lũ.  
- Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình đê điều, hồ đập, kênh 

mương, các trạm bơm tiêu, các công trình phục vụ phòng chống lũ, ngập lụt. Đối 
với các công trình đê điều, hồ đập đang bị hư hỏng chưa có kinh phí sửa chữa 
phải huy động vật tư nhân lực của địa phương để xử lý, khắc phục đảm bảo an 
toàn khi có mưa, lũ, bão xảy ra. Những công trình hư hỏng lớn, không xử lý 
được phải báo cáo kịp thời về tỉnh xin chủ trương giải quyết xong trước 
30/4/2019; đê điều và công trình phụ trợ PCTT xong trước 30/5/2019. Những hồ 
đập bị hư hỏng nặng, không khắc phục được phải lập phương án không tích nước 
để không xảy ra vỡ đập đột ngột gây hậu quả nghiêm trọng. Qua kiểm tra, xây 
dựng các phương án chống lũ cho từng tuyến đê, hồ, đập và xây dựng các 
phương án trọng điểm cho các trọng điểm xung yếu để tổ chức triển khai chuẩn 
bị thật chu đáo và phù hợp với khả năng yêu cầu thực tế. Để đảm bảo an toàn cho 
việc vận hành các hồ chứa lớn, ngoài việc bổ sung hoàn thiện quy trình vận hành 
và xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho hồ chứa, yêu cầu các đơn vị quản lý 
hồ chứa, xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du và thông báo 
rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ và nhân dân biết chủ 
động phòng tránh.  

- Kiện toàn các đội tuần tra canh gác đê, lực lượng xung kích, cứu 
thương… phân công giao nhiệm vụ, trách nhiệm, vị trí cụ thể cho từng bộ phận 
và cá nhân; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho lực lượng canh đê và lực 
lượng xung kích hộ đê.  

- Trong tháng 5 và tháng 6 phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, 
chỉ đạo các xã, phường và quần chúng nhân dân chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương 
tiện, hậu cần phục vụ phòng chống thiên tai và TKCN, hướng dẫn nhân dân cách 
tổ chức phòng tránh bão, phòng tránh lũ, ngập lụt. 
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- Tiếp tục rà soát, thống kê, phân loại chi tiết từng khu vực dân cư đang 
sống ở bãi sông có nguy cơ bị ngập lụt khi có mưa, lũ lớn ứng với từng cấp báo 
động để bổ sung, hoàn thiện phương án sơ tán người và tài sản trước khi mưa 
lớn, lũ về.  

 
e. Về công tác phòng tránh lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi: 
- Xây dựng kế hoạch phòng tránh lũ quét, sạt lở đất đến từng thôn bản theo 

phương châm “4 tại chỗ” và tổ chức diễn tập để cán bộ, nhân dân có ý thức chủ 
động phòng tránh. Trong kế hoạch phải phân loại và thống kê cụ thể số hộ, số 
khẩu sống trong khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất để tiến hành di dời 
ngay; số hộ, số khẩu phải chuẩn bị sẵn sàng sơ tán khi có thiên tai xảy ra. 

- Chỉ đạo triển khai việc cắm biển báo nguy hiểm ở khu vực có nguy cơ 
cao về lũ quét, sạt lở đất để nhân dân có ý thức chủ động phòng tránh; cung cấp 
dụng cụ đo mưa và hướng dẫn các xã nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, 
sạt lở đất sử dụng để kịp thời báo động, cảnh báo cho nhân dân chủ động phòng 
tránh, sơ tán khi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra. Phải cắt cử người hướng 
dẫn nhân dân và các phương tiện giao thông đi qua các ngầm, tràn trên sông suối 
khi có mưa, lũ. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về phòng tránh lũ 
quét, sạt lở đất cho cộng đồng dân cư để mọi người, mọi nhà, mọi địa phương, 
mọi ngành chủ động phòng tránh, tự cứu lấy mình trước khi được các tổ chức 
đến cứu. 

- Rà soát, nắm chắc tình hình lũ quét, sạt lở; kiên quyết di rời các hộ dân 
đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu khi có sự cố 
xảy ra trên địa bàn tỉnh; khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. 

f. Về công tác phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn: 
- UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh rà 

soát, bổ sung, hoàn thiện phương án ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn. 
- Căn cứ vào dự báo tình hình khí tượng thủy văn kiểm tra, đánh giá, cân 

đối khả năng đáp ứng nguồn nước của từng công trình đầu mối ứng với nhu cầu 
dùng nước, ưu tiên nước cho sinh hoạt và nước uống cho gia súc, tưới cho cây 
trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao khi hạn hán xảy ra; xây dựng phương án ứng 
phó khẩn cấp hạn hán và xâm nhập mặn chi tiết, cụ thể đến từng tiểu vùng. 
 - Lập lịch tưới luân phiên cho tất cả các cấp kênh trong từng hệ thống, 
tuyên truyền rộng rãi, công khai lịch tưới để người dân biết và thực hiện. Điều 
hoà phân phối nước hợp lý tiết kiệm, sử dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết 
kiệm nước. 

- Trên cơ sở cân đối nguồn nước xác định cụ thể vùng có nguy cơ bị hạn 
hán, thiếu nước để có kế hoạch bố trí lịch thời vụ phù hợp, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng hợp lý. 

- Đóng, mở cống ở các cửa sông, cửa biển hợp lý để giữ ngọt, ngăn mặn; 
kiểm soát chặt chẽ độ mặn để lấy nước tưới đảm bảo yêu cầu, có biện pháp xử lý 
nhiễm mặn kịp thời ở các vùng triều. 

- Tu sửa, bảo dưỡng trạm bơm đảm bảo sẵn sàng bơm tưới. Căn cứ vào 
tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn và kinh nghiệm trong quản lý tưới, làm tốt 
công tác dự báo, tăng cường bơm nước vào giờ thấp điểm để trữ nước vào đồng 
trong thời kỳ khô hạn. 
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- Duy trì các máy bơm dã chiến chống hạn đã lắp đặt, có kế hoạch lắp đặt 
bổ sung máy bơm dã chiến, tận dụng mọi nguồn nước để chủ động bơm chuyền, 
bơm tiếp nguồn phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh. 
 - Theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước trên các triền sông, quyết định 
thời điểm và khối lượng đắp đập tạm ngăn sông kịp thời để dâng đầu nước cho 
trạm bơm hoạt động và sẵn sàng tiêu úng khi cần thiết. 
 - Tổ chức, huy động lực lượng toàn dân ra quân làm thủy lợi nội đồng trên 
địa bàn. 

g. Về công tác TKCN 
- Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, dự kiến các tình huống 

có thể xảy ra để bổ sung, hoàn thiện phương án TKCN của ngành, địa phương; 
chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị... tổ chức tập huấn, huấn 
luyện theo phương án để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Rà 
soát, bổ sung các phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại các địa phương để chủ động 
cứu hộ, cứu nạn tại chỗ kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra. Từng bước 
hình thành lực lượng cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ chuyên nghiệp với sự tham gia của 
các lực lượng tình nguyện, thanh niên xung kích trong công tác phòng tránh, đối 
phó với thiên tai. 
 - Tăng cường các biện pháp quản lý người, phương tiện nghề cá và hoạt 
động vận chuyển hành khách trên các tuyến đò ngang; kiên quyết xử lý đối với 
các phương tiện không đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật. 

- Khai thác có hiệu quả 03 Đài thông tin báo bão của Bộ đội Biên phòng 
tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình... trong công tác kêu gọi, hướng dẫn 
tàu thuyền hoạt động trên biển vào nơi tránh, trú bão; theo dõi, nắm tình hình, 
phát hiện chính xác các vụ việc tai nạn trên biển để xử lý kịp thời. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về công tác phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; làm tốt chính sách động viên, khen thưởng đối với 
gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ TKCN.  

Trên đây là Báo cáo công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình trân trọng báo cáo./. 
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