
U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH NINH BiNH Dôc 1p  - Tir do - Hmnh phüc 

S6: 42 /PA-UBND Ninh Blnh, ngày I/f tháng41  nàm 2019 

PH11(NG AN ING PHO THIEN TA! THEO cAp DQ RU! RO THIEN TA! 
TREN JJJA BÀN TINH NINH B!NH 

I. GIOI THIEU CHUNG 
1. Diu kiên tiy nhiên: 
1.1. Vjtri'djalfi 

Ninh BInh là rnt tinh nm circ Nam dng bang Bc b, có t9a d tr 
19°50' den 20°27' d Vi Bàc; 105°32' den 106°27' d Kinh Dông. Day nüi Tam 
Dip chy theo hithng Tây Bc - Dông Nam, lam ranh thi tir nhiên giüa hai tinh 
Ninh BInh và Thanh Hoá. PhIa Dông và Dông Bäc có song Day bao quanh, giáp 
vâi hai tinh Ha Narn và Nam Djnh, phIa Bc giáp tinh Hoà Binh, phIa Nam là bin 
Dông. Quc 1 1A, Quc 1 10 và dithng st Btc Nam chy xuyên qua tinh. 

1.2. Dja hlnh, dja nizo 

Dja hInh Ninh BInh có 3 vñng rO ret: 
* Vüng dèng bang 

Bao gôm: Thành pM Ninh BInh, huyn Yen Khánh, huyn Kim Sm và din 
tIch con 1i cüa các huyn khác trong tinh, din tIch khoáng 100 nghIn ha, chim 
71,1% din tIch tçr nhiên toàn tinh, là nai tp trung dan cu dông diic nhât tinh, chim 
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khoãng 90% dan s toàn tinh. Ving nay d cao trung bInh tir 0,9~1,2m, d.t dai chü 
yu là dt phü sa duçic bi và không duçc bM. Tim nng phát triên cüa ving là nông 
nghip: Trông lüa, rau màu, cay Cong nghip ngán ngày. 

* Vüng di n11i và ban san dja 

VUng nay nm & phIa Tây và Tây Nam cüa tinh, bao gôm các khu virc phIa 
Tây Nam huyn Nho Quan và Thành ph Tam Dip, phIa Tây huyn Gia Viên, 
phia Tây Nam huyn Hoa Lii và Tây Nam huyn Yen Mo. Din tIch toàn vüng 
nay khoâng 35.000 ha, chim 24% din tIch t1r nhiên toàn tinh. D cao trung binh 
tir 90-120m. Viing nay t.p trung ti 90% din tIch dôi rthi và din tIch thng cüa 
tinh, do do r.t thun 1çi d phát trin các ngành cong nghip nhu: San xuât 4t lieu 
xay dimg, san xut mIa duOng, chê biên g  chê biên hoa qua, du ljch, chàn nuôi 
clai gia s1ic (trâu, bO, dê), trng cay an qua (düa, vài, na), trông cay cong nghip 
dài ngày nhu chè, cà phê và trng rung. 

* Vüng yen bin 
Ninh BInh có trén 15km bi bin. Vüng nay thuc din tIch cüa 3 xã yen biên 

huyn Kim San là: Kim Trung, Kim Hãi, Kim Dông, din tIch khoâng 6.000 ha, 
chim 4,2% din tIch tçr nhiên toàn tinh. Dt dai a day cOn nhim mn nhiêu do mai 
bi tii nên dang trong thñ kr cài t?o,  vi 4y chU yu phü hqp vth vic trông rrng 
phOng h (sü, vet), trng cói, trng lüa và nuôi trng thus' hài san. 

1.3. K/n' h(Iu, tlilñ tilt và các ylu t6 khI tirIng, 1/, üy van 

Ninh BInh Co kbI h.0 nhia dâi gió müa. Th?ñ tit hang nam chia thành 4 müa 
rô rt là xuân, h, thu, dông. Nhit d trung bInh näm khoàng 24°C. So hung gia 
nng trong näm trung bInh là 1 .200gi. Luqng mua trung bInhlnàm dat  1.800mm 
nhung phân b không du, t.p trung 70% 1uçmg mua vào các tháng müa mua. 

- Müa mua (bat d.0 tr tháng 5 dn cui tháng 10): 

+ Luçng mua: chim 70% huçrng mua Ca nm, huçmg mua ngày ló'n nht có th 
dat 200 ± 300 mnl/ngày. Mixa lan thuang xãy ra trong ngày có bäo và dông. 

+ Nhit &: Nhit d trung bInh trên 26°C, cao nh.t là trén 39°C. Trong müa 
he thuang gp hai kiêu thai tiêt, thyi tit dju mat và thai ti& khô nóng kiu gió 
Lao. Nhftng ngày dju mat nhit d dixâi 25°C, nhüng ngày khô nóng nhit d có 
the len tâi trên 39°C, lam cho cay c& thoát nuóc manh,  d bj khô héo. 

+ Gió: Huang giO thjnh hành là gió Dông Nam. T& d gió trung bInh tr 2~4 
mlgiây. Trong müa he thuang hay xut hin bão. Bão kern theo gió mnh và mua to 
có süc tan phá lan. Trung bInh mi nàm chju ãnh hu&ng hr 2±3 can bão. 

+ D m không khI: Müa he r,t cao, nh.t là nhüng ngày mua ngâu (tai 
90%). Nhung khi có gió Tây Nam xuat hin, d am xuông thp (duai 40%). 

- Müa khô (Bit du hr tháng 11 và kt thi'ic vào tháng 4): 

+ Mua: Chim huqng nhO, khoàng 20±25% tng huçing mua câ nàm. Các tháng 
12 và tháng 01 huçng mua nhO them clii không có mua. Tháng 2 và tháng 3 là thai k' 
mua phün và am u&. Nhin chung, li.rçmg mua giüa các tháng trong näm khOng du. 
Do do can có bin pháp dam bão nuâc cho cay trng, nMt là yào dâu müa. 
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+ Gió: Huàng gió thjnh hành là Bc, Dông Bc và Dông, thii&ng gay ra 
lnh dt ngt. 

+ Do m không khI: Ngày kho bath d m rt th.p, lugng bc hai cao, 
thuông xuât hin vào dau rnüa. Trong thii kr nay hay xãy ra htn nhung có diu 
kin lam ãi dat. Th?yi tiêt nom thu?mg xãy ra vào cui dông và th?yi kS'  chuyn sang 
h, d am l&n trên 90%. 

1.4. Song ngbi và thüy van 

H thng song ngài i Ninh BInh bao gm h thng song Day, song Hoàng 
Long, song Bôi, song An, song Vac, song Lang, song Mâi, vâi tng chiu dài 
496km, phãn bô rng khap trong toàn tinh. Mt d song sui binh quân 0,5kmlkm2, 
các song thung chày theo hithng Tây Bäc - Dông Nam dé do ra bin Dông. 

1.5. Tài nguyen 

1.5.1. Tài nguyen dat 

Tng din tIch dt tr nhiên cUa tinh là 1.390 km2  vâi các loai dt phü sa, dt 
Feralitic. 

Tài nguyen nrnc: Bao gm tài nguyen nuâc mt và tài nguyen ni.râc ngm 
- Tài nguyen niiâc mat: Nith Binh có m.t d các h thng sOng, suôi a mic 

trung bInh vâi tOng chiêu dài các con sOng chInh trên 496km, ben canh  do, trong 
tinh cOn có 21 h chira nuóc l, vâi dung tIch 14,5 triu m3  nuóc, rat thun lgi 
cho vic tuâi, phát triên san xu.t nông nghip và djch vii giao thông vn tài thus'. 

- Ngun rnthc ng.m: Ninh BIth có trü luqng nuâc ngâm tucYng d& dM dào 
tp trung & Nho Quan và Tam Dip. 

1.5.2. Tài nguyen rzmg. 

So vOi các tinh dng bang song Hng, Ninh BInh là tinh có din tIch rmg 
l that vâi khoãng 19.033ha, chim 23,5% din tIch rmg cüa vüng, chiêm 
13,3% din tIch tir nhiên toàn tinh. Trong do din tIch rrng tir thiên là 13.633,2ha; 
din tjch rirng trng là 5.387ha. 

1.5.3. Tài nguyen biên 

B& bin Ninh Bmnh dài trên 15km v&i hang nghIn hecta bãi bi. Cira Day là 
cüa ian tht, có d sâu khá, dam bào tàu thuyên l&n, tr9ng tãi hang ngàn tan ra 
vào thun tiên. 

Vüng bin Ninh BIth có tim näng nuOi trng, khai thác, dáth bt ngun lçii 
hâi san vói san lung tü 2.000+2.500tnInäm. 

1.5.4. Tài nguyen khoáng san: 

- Tài nguyen do. vOi: Dá vOi là ngun tài nguyen khoáng san l&n nht cüa 
Nith BInh. Vói thftng dày nüi dá vOi kha l&n dài hcYn 40 km, chy theo hu&ng 
Tây Bc - DOng Nam ti Hoà BInh qua Nho Quan, Gia Vin, Hoa Lu, thành phO 
Tam Dip, Yen Mo, tOi tn Bin Dong vâi tr lugng hang chiic t' met khOi dá vôi 
và hang chçic triu tan dOlOmIt. Day là nguOn nguyen 1iu ion de san xuât xi mãng, 
vt lieu xây dimg và mt s boa ch.t khác. 
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- Tài nguyen nuôc khoáng: Nithc khoárig Ninh BInh cht luçmg t&, tp trung 
chü yu a Cüc Phuang (Nho Quan) và Kênh Ga (Gia Viên) có the khai thác phiic v11 
sinh hoat  và du ljch vai trr luqng lan. Dc bit nithc khoáng Kênh Ga có d mn, 
thuang xuyên a d nóng 53°C ~54°C. Nuóc khoáng Cue Phuang có thành phân 
Magiêbicarbonat cao, sir dmg chê phâm nuâc giài khát và chüa bnh. 

1.6. Dan s6 lao d3ng và vic lam 

Dan s6 toàn tinh Ninh BInh là 952.509 ngithi (niên giám 2016), trong do 
dan s thành thj 195.686 ngithi chim 20,54% tong dan so, dan so nông thôn 
756.823 ngithi chiêm 79,46% tng dan so. Da so ngixai dan trong tinh có nguOn 
sng chInh là lam nông nghip. 

Mt d dan s bInh quãn 797 nguOi/km2, mt d dan s cao nht tp trung a 
thành ph6 Ninh BInh 2.59 1 nguôi/km2, thp nht là huyn Nho Quan 333 nguai!km2. 

Ngun lao dng khá v Ca s krqng, chat luçmg và dang O thii kS'  d.0 vai 
tng lao c1ng 11am 2016 ehiêm 63,6% dan so (khoãng 605,9 nghIn nguai). Ninh 
Binh có tST l lao dng that nghip do thj khá thâp (3,7%), chat luc)'ng nguôn nhân 
1irc duge dánh giá là khá so vâi vüng DBSH cüng nhu Ca nuyc. 

2. Tlnh hInh kinh tê - xã hi 
Näm 2018 là 11am bàn l thirc hin K ho.ch phát trin kinh t - xä hi 5 

näm giai doan 2016-2020, ben cnh nhftng thun lçii ci bàn con cO nhiu khó 
khän, thách thuc. Nám 2018 the d tang tru&ng (GRDP) dat  9,27%, thu ngân sách 
dat kt qua cao; san xut cOng nghip tip tiic tang truàng khá; san xuât nông 
nghip duqc müa; phong trào xây dmg Nông thôn mói cO sirc lan tôa ion; dch vi, 
du ljch phát trin khá. Hoat  dng van hóa din ra sôi dng, n& bt là chui sir kin 
chào mrng K nim 1050 näm Nhà nuOc Dai  Co Vit và L hi Hoa Lu; an sinh 
xã hOi  duçc dam bào, dai sOng 4t cht và tinh than cüa nhân dan tiêp tiic dugc 
nâng len. Cong tác xüc tiên dâu tu duçic quan tam, dôi ngoi duçc mO rng; quân 
sr, quc phOng dja phiwng duc tang cuOng và giü vttng; an ninh, chInh trj, trt 
t1r an toàn xã hi duçic dam bâo và CO nhiu dim sang. COng tác cài each hành 
chInh, xây dung chInh quyên, phông chng tham nhUng, giâi quy& khiu nai,  th 
cáo duc tp trung chi dao  và có chuyn bin tIch circ. 

2.1. Vt kinh ii 
Tng san phtm xa hi (GRDP) näm 2018 trên dja bàn tinh uóc dat  trên 

36.893 t' dOng, vuqt kê hoach  d ra; trong dO, tOng giá trj tang them toàn tinh dat 
3 1.817 tST dông, gOm: Khu virc nông, lam, thüy san dat  3.880 tT dng; khu vçrc 
cOng nghip xây dimg d.t trên 13.479 t' dOng; khu virc djch vii dat  trén 14.457 t 
dông. Thu nh.p birth quân dâu nguOi dat 48,5 triu dông, tang 4,2 triu dông so 
v&i nàm 2017 và vuçlt kê hoach d ra. Cci cu kinh t chuyn djch theo huOng tIch 
crc, tang t tr9ng các ngành phi nOng nghip và djch vi; nãm 2018 tST tr9ng cong 
nghip - xây dimg là 4 1,2%; nông, lam, thüy san là 12,1%; djch vit là 46,7%. 

2.2. Vánhóa-xdhôi 
Van hOa - xâ hi cO nhiu tin b, an ninh xã hi dugc dam báo, dOi sng 

vt chat va tinh than cUa nhân dan duqc nâng len. Cong tác Giáo dic - Dào tao Co 
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chuyên biên tIch c%rc, chat hrçmg giáo diic các ctp hçc có tin b và dt duqc 
nhiêu kêt qua khã quan; quy mô tru&ng, 1&p các cp hçc tip tiic duqc duy trI n 
djnh; chat hrçmg phô cp giáo diic, xóa mU chU di.rçcc cUng c vttng chc và tip 
tl;lc nâng cao müc d dt duqc. Cc sâ 4t chit duc tang cu&ng. Trong Kr thi 
THPT Quôc gia näm 2018, t 1 d t& nghip THPT toàn tinh dat  98,86%, trong 
do cO 12 bài thi dat  diem 10, cO 86 thI sirih dat  26 dim tth len cUa các t h?p  mon 
xét tuyên dai  h9c, diem trung bInh các bài thi cUa thI sinh Ninh BInh dat  5,45 
diem, xêp thu 3 toàn quc. 

Cong tác y t, bão v và chäm soc s1rc khOe nhân dan duçic quan tam chi 
dao, th%rc hin dông b cà 2 lTnh vrc phông bnh và chtta bnh, không d xãy ra 
dich bênh lan trên dja bàn. 

Hoat dng van hóa, th thao - thông tin, phát thanh truyn hInh gn vói kS' 
nim các ngày lê lan cUa dan tc, các sir kin lOn cUa tinh duçic din ra da dang, 
sôi nôi, thiêt thirc vai nhiêu hInh thIrc phong phU, tao  không khI vui tuGi, phn 
khâi dôi vâi nhân dan trong tinh; ni bt là các chui sir kin KS'  nim 1050 näm 
Nhà nucc Dai C Vit và L hôi Hoa Lu näm 2018. 

2.3. V an ninh ch(n!, trj, trit tr an bàn xü h(31 

An ninh chInh trj, trt tr an toàn xã hi trên dja bàn n djnh và duçic giü 
vIhig. Lirc hiçmg cong an dã chU dng nm và kim soát tInh hInh, kjp thOi tham 
muu cho cp Uy, chInh quyn chi dao  giài quyt tOt nhüng van dê nOi len lien quan 
dn an ninh tr.t tier và các vi vic tranh chap, khiu kin, bào v tuyt dôi an toàn 
các doàn länh dao  Dãng, nhà nuóc, khách quc tê và các sçr kin chInh trj - van 
hóa din ra trên dia bàn. Th%rc hin quyet lit, có hiu qua các dqt cao diem tan 
cong tr.n áp ti pham, dam bào trt tir an toàn giao thông và trt tr do thj, tai nan 
giao thông giãm Ca 3 tieu chI; phong trào toàn dan bào v an ninh to quôc dugc 
phát dng manh  me và phát huy hiu qua, huy dng sirc manh  tang lap cUa nhân 
dan trong cong tác dam bâo an ninh trt tir. 

3. Dãc c1im và tInh hInh thiên tai trên dia bàn tinh Ninh Blnh 

Nhüng näm gn day thiên tai trên dja bàn tinh Ninh BInh thu&ng xut hin 
nhiu cà v loai hInh và si luçing cUng nhu cu?yng d, din hInh: 

- Näm 2015: ãnh hu&ng cUa hoàn kru can bäo s 01; tr.n lQ lUc 22 giô ngày 
18/9 tren song Hoàng Long; trn lc, set ngày 24 tháng 5 näm 2015 trén dja bàn 
thành ph Tam Dip; dçit nng nóng cuéi tháng 5 cUng 03 dçit gió mUa Dông Bc. 

- Nàm 2016: ânh huang trirc tip can bão 01, can bão so 03 và hoàn lixu can 
Mo s 02; mua iOn xut hin tir ngày 27-29/7; tren sOng hoàng Long xuât hin 02 
trn lU vào ngày 29/7 và 20/8; ret dam, ret hai  din ra vào ngày 23-28/01; nhit d 
tai Nho Quan, Thành phô Tam Dip xung tOi 4.4°C; trong nàm cUng xuât hin 02 
trn gió mUa. 

- Näm 2017: ãnh humg cUa can bao s 10; mua lan tU ngày 09-12/10; itt 
ljch sU trên song Hoàng Long vào hOi 06 giO ngày 12/10 dat  dinh 5,53m (vu9t báo 
dng III 1,53m và vuçit itt ljch sU nàm 1985), tren sOng Day xuât hin dinh vào hôi 
16h giO ngày 12/10/2017 dat  dinh 3,94m (vucit báo dng III là 0,44m); ret dam, ret 
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hai din ra vào các ngày tü 10-13/02, tir 24-25/02; có 04 dqt nng nóng có cuè'ng 
d manh,  dc bit là dçit nng nóng tir 0 1/6-04/6. 

- Näm 2018: ành hisng cUa cm bão s 03, 04 và hoàn lu'u cUa 02 vüng áp 
thp suy yu; mua lcn tr ngày 12 - 22/7; trén song Hoàng Long xuât hin dinh lü 
vào ngày 20/7 và 22/7; ret dam,  ret  hai  din ra vào các ngày tü 09-13/01, tx 29/01-
09/02, tir 11-13/02 và tir 28/12/2018-04/01/2019; nng nóng din ra trên din rng 
tr ngày 28/6 - 07/7/20 19. 

4. Sr cn thit phãi xây diyng phtrong an 

4.1. Tang quan v tInh hInh thit hzi 

Nhüng näm gn day, bin d,i khI h.0 dã gay ra các hin tuçing: Bão, lü liit, 
han han, lü quét, ngp üng, xói lâ dt, xâm nhp mn & vüng yen biên..., gay thit 
hai cho san xut nông nghip và dri sng nhân dan, diên hInh nhu: 

* Ngày 24/5/2015 trên dja bàn thành ph Tam Dip có mua nhô kern theo 
giông, sm set. Tai  khu vrc dng Cüng, t 10, phu&ng Tan BInh, thành phô Tam 
Dip set dánh chat 04 nguñ và lam bj thuo'ng 03 ngi.thi. 

* Näm 2016 dã xày ra các hin tixcYng thii tit thüy van dc bit nguy him 
nhis: ret dm vào du näm, bão manh,  miia lan vào dâu vi müa lam nhiêu din 
tich lña bj ngp üng, không thun igi cho sir phát trin cüa cay lüa, thrn chI có 
mt s din tIch phâi cay lai•..  dã lam ánh h'ithng lan tOi san xuât nông nghip cii 
th là: 

- Do ânh huang cüa không khI lanh  r.t  manh  tr ngày 23 - 28/1/20 16 dã lam 
cht gn 10 thn Ca; 364,l7ha ma;  1.473 ha lüa và 109,4 ha ngO và rau rnàu b ành 
hu&ng. 

- Do ãnh humg cüa lü tiu man tü ngày 25-26/5/20 16 da lam ngp 1it hon 
500ha kia sp thu hoach. 

- Tháng 7/2016 do chju ânh hithng trrc tip cUa con bäo so 1, có mua to dn 
rat to, trong dt lin có gió manh  c.p 8 dn cap 11, giit cap 10 den cap 13; vüng 
yen bin có gió manh  cAp 8, git cAp 12 da gay thia hai: 

+ Nông nghip: 32.53 iha lüa mai cAy bj ngtp üng; 1.552ha hoa màu bj hu 
hai; 159,7ha cay an qua bj gay d; l6lha thng bj hu hai;  5ha cay cong nghip bj 
d gay; 5.340con gia cAm b ch& và cun trôi; 3 liha ao h bj ânh hu&ng 

+ 11 nhà bj d& 7.65 9 nhà tc mái; Nhiu doan  kè, nhiu tuyn kênh muong 
nhiêu tuyn du?mg bj hii hai;  1.100 ct thông tin lien lac  bj gay dO; 11,4km day 
thông tin bj dirt; 46 phông h9c và 03 co s& y té bj toe mái; 2.43 2 biên hiu quãng 
cáo bj 1Qt do, 39 nba van hóa bj tOc mái. 

+ Các cong trInh khác: nhiu nhà kho phân xu&ng cOa các khu, ciim cOng 
nghip, c1ra hang, cOng trinh phiic vi1 sn xuât kinh doanh bj hu hông; 1.093 ct din 
ha the bj do gay, 68 ct din trung và cao áp the d gay. 

- Thôi ki gifta tháng 8 chju ãnh huang cOa con bäo s 3 da có mua to dn rAt 
to, gay ra 1 trn 10 vra trên song Hoàng Long. LO lón kt hçip vói triu cuang da 
lam cho mt so tuyn kè bj hu hông nghiêm tr9ng. 
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Tong thit hgi tài san do thiên tai gay ra ithc khoáng trên 600 13' ddng 
*Trong  nArn 2017, Ninh BInh chju ânh huâng 2 dqt thiên tai ln do là bão 

so 10 do b vào dat lien cap 8, git cap 11 vào lüc triu cithng cüng vói luqng mua 
1rn và dçt lii ljch sü trén song trên song Hoàng Long và song Day (ti'r ngày 9/10 
den ngày 13/10) dã gay thit hai  nghiêm trçng v ngithi, tài san và san xut cho 
các dja phrnmg trén dja bàn tinh. 

Thit hai  lam 03 ngui bj thuang (do 1c xoáy); 1.790 nhà bj ngp, hu hai; 
6.205 con Gia sue bj chét (trâu, bô, be, nghé, ctru, dê, 1cm); 87.123 con gia cm bj 
chêt; 19.687 ha Lüa bj his hai;  2.498 ha hoa màu, rau màu các loai bj his hai; 
Nhiêu diem dê, kè, công; cong trInh din, giao thông, trumg hçc, tram y tê; các 
nhà may trong c1im, khu cOng nghip.... bj thit hai  n.ng n. 

Tong thit h?i  tài san do thiên tai gay ra itóc khoáng 1.152 13' dng. 

4.2. Nhfrng tEn 4xi và hzn chltrong cong tácphông ch6ng thiên tai 

- Cong tác "4 ti ch" cOn han  ch, nhiu bt cap, chua dáp üng sat tmnh 
hinh thirc tin; vic trin khai hrc lucmg, 4t tis, phuang tin cüa mt s dja 
phucmg d x1r l gRi dâu con hing tüng chua chü dng và trông ch vào sir diu 
dng cOa tinh. 

- COn mt s dja phrnmg trong thirc hin nhim vii PCYF chua sâu sat, chisa 
quyt 1it nên hiu qua trong xü 1 tInh hung do thiên tai gay ra con han  chê. 

- Ci ch phi hçip gi0a các sâ, ngành vâi dja phrnmg trong cong tác phông 
chng thiên tai con han  ch nên phát huy hiu qua con chua cao. 

- Cong tác báo cáo nhanh, báo cáo thit hai  thiên tai cOa các huyn, thnh ph 
cOn chrn, chua theo biêu mu huóng dn cUa Trung uang lam ành hu&ng den vic 
tng hçp báo cáo cOa Van phông ban chi huy len Ban chi dao  Trung uang. 

- Lirc luqng dja phu(mg khi tham gia lmg ciru chua chu.n bj ding cçi, 4t tu 
dáp i'rng nhim vii kjp thai lam han  ch vic x1r 1 sic cO gi dâu. 

- Vic cãi tao,  nang cp các cOng trInh dê diu, h dsp,  lông dn thoát 10, 
chng bin di khI hu cOng nhu vic bão trI, tu bO, süa chOa cOng trInh phông, 
chông thiên tai nhIn chung cOn chm do thieu vOn dau tu. 

- Vic quàn l, kim tra, xü l cac vi phm phap 14t  v dê diu, PCTT di 
vói mt vài dja phuang cOn thirc hin chua quy& lit nén vn cOn d xây ra mt so 
vi vic vi phm kéo dài. 

- Giài pháp phông, chng thiên tai và TKCN chua dugc trin khai dng b, 
mai chi tap trung vào cac giài pháp cOng trInh, chisa day manh  thçrc hin các giài 
pháp phi cOng trInh. 

- COng tác tuyên truyn, ph bin, nang cao kin thuc phOng, chng thiên 
tai cho nhân dan con nhiu han  ch; cht krqng dr báo, cành báo chisa cao và chisa 
hthng h& các din biên phüc tap cOa thiên tai. 

4.3. Xu tij diên biln thiên tai và thách thá'c trong diu kin mó'i 
Bin di khi hu và nuâc bin dâng ngày càng th hin rO net thông qua các 

hin tuçmg ngp xâm nh.p man, suy giàm da dng sinh h9c, thay dôi nhit d, 
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phát thai khI nhà kmnh... gay ãnh hu&ng nghiêm trQng dn di sng kinh t - xã 
hi và ngithi dan tinh Ninh BInh. 

Cij th, luçmg mua din bin h& sue phüc tap, ngày càng circ doan và 
không theo quy 1ut trung bInh nhiêu nàm; nên nhit d có xu hixOng tang trong 
vông 30 nàm trâ li day. TInh trng xâm nhp mn và nuâc biên dâng diên biên 
that thi.thng. Xâm nhp mn lan sâu vào cira song Day tü 35 - 40km, song Vac  tü 
30 - 35km; dã xuât hin d m.n 1,3%o tai  Au song Mâi. 

Dc bit, hin tixçYng ngp 11it din ra mnh me tai  Ninh BInh thai gian qu 
Vi dja th là hnh lang thoát 10, v11ng phân 10, chm 10 trong trumg hçp thành phô 
Ha Ni ngp 1iit trên song Day; 11 xâ thuc huyn Nho Quan và Gia Viên (tinh Ninh 
BInh) là v11ng by sinh, dánh di cüu 10 cho toàn tinh và ha du, thuông xuyên chju ânh 
hu&ng 10 tr tinh Hôa BInh tràn ye trên song Hoàng Long. 

Ben canh  d, hu qua ti qua trInh phát trin kinh t - xã hi vô cOng nóng 
và nhanh trong nhctng näm qua. Uâc tInh, den näm 2020 nêu không có các bin 
pháp han  ch lucmg phát thai khI nhà kInh se len den 3.500 tan CO2/ngày dêm. 

ii. cc sO PHAP L', MUC DICH, YEU CAU 
1. Crs&pháp1 
- Can cii Luat  Phông chng thiên tai; 

- Can cü Nghj djnh s 160/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cOa ChInh phO 
Quy djnh chi tit thi hành mt so diu cOa Lust  Phông, chông thiên tai; 

- Can cü Quyt djnh s 44/2014/QD-TTg ngày 15/8/2014 cOa ThO tuóng 
ChInh phU Quy djnh ehi tiêt v cap d rOi ro thiên tai; 

- Can cü Quyt djnh s 46/2014/QD-TTg ngày 15/8/2014 cOa ThO tithng 
ChInh phO Quy djnh v dir báo, cânh báo và truyên tin thiên tai; 

2. Mic dIch 
- Rà soát các loai  hInh thiên tai xãy ra trên dja bàn theo các cp d tO do xây 

dirng phxmg an Ong phó theo các cap d rOi ro tiên tai (RRTT); 

- GiOp UBND tinh, Ban chi buy PhOng chng thiên tai và Tim kim cOu nan 
(PCTT và TKCN) tinh cO cci si d chO dng Ong phó, chi dao,  phôi hçp chi huy 
các hành dng, bin pháp cn thit d phOng ngira, Ong phó và khc phic thit hai 
mt each hiu qua, han  chê thâp nht thit hai  do thiên tai gay ra, d.c bit giãm 
thiêu thit hai  ye ng1xi, tài san, co sâ h tang và các cong trInh trong yêu; 

- Nâng cao nàng lirc xO l tInh hung, s1r c và chi buy, diu hành cOng nhu 
tang cithng trách nhim cOa cac cap, cac ngành trong cOng tác phOng cMng thiên tai; 

- Nâng cao tInh chO dng trong cong tác phOng ngi'ra, Ong phó và khc phic 
hu qua thiên tai. 

3. Yêu cu 

- Các ngành, các c.p trong tinh phi hçip chi dao,  chi huy phOng ngOa, üng 
phó thiên tai và tim kiêm cOu nan  (TKCN); 

- Co phuang an bào ye cOng trmnh phOng, chng thiên tai yà cong trInh tr9ng 
diem trên dia bàn; 
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• - Nâng cao nng 1irc sa tan, bão v nguôi và tài san, bão v san xuât (kjp 
th?i di d?ii, sa tan dan a khu vrc xung yêu, có nguy ca cao dn nth tam  cu kiên cô, 
chäc chän, nhât là dôi vOi ngux&i già, nguthi khuyêt tat, tré em và phii nit mang 
thai), dam bão an ninh trt tir, giao thông, thông tin lien lac; 

- Xác djnh ngun 1irc irng phó thiên tai, dr tnt 4t tu, phuang tin, trang 
thiêt bj, nhu yeu phâm can thiêt phiic vi cong tác 1rng phó thiên tai; 

- Xác djnh cong tác phông, urng phó thiên tai là thim v11 thu&ng xuyên, là 
ni dung quan trçng duc lông ghép trong các d an, dir an và k hoach phát trin 
kinh tê - xâ hôi cüa tat cã cac cap, ngành, linh vrc và dja phuang; 

- Thu?mg xuyên tuyên truyn, giáo diic cho mi can b, cOng chtrc, viên chüc 
các cap và các tang lap nhãn dan hiêu rO s1r din bik khó luô'ng v thiên tai và each 
phông tránh, 1rng phó thiên tai, nãng cao cành giác và c1 cao tinh thin trách nhim 
dê chU dng chuân bj chu dáo ye mci mt cho ca quan, dcm vj, dja phucing, cho bàn 
than, gia dInh và xã hi de sn sang phèng tránh, 1rng phó khi thiên tai xày ra. 

Ill. NQI DUNG PHII(YNG AN 

1. Mic tiêu 

1.1. Myc tiêu chung 
- Huy dng các ngun hrc d chü dng trng phó có hiu qua trithc mi tInh 

huông thiên tai có the xày ra trong phm vi quân l, hn chê den m1rc thâp nhât 
thit hai  v ngixai, tài san, tài nguyen thiên nhiên, mOi truang, di san van hóa, ca 
s& ha tang và các cong trInh trçng yêu do thiên tai gay ra, gop phân quan trong 
phát trin bn vtng kinh t - xã hi cüa ngành và dja phuang. 

- Các dan vj, dja phuang trên dja bàn dugc phân cOng, chü dng xây diing 
phucing an üng phó d lam ca s& xây dimg phuang an üng phó thiên tai & cap cao 
han nhm üng phó kjp thai, dat  hiu qua v&i timg tInh huông ciii the do thiên tai 
gay ra. 

1.2. Myc tiêu cy th 
- Dam bào an toàn v nguôi và tài san cüa nhân dan, chü dng sa tan dan ra 

khOi vüng nguy him, han  ch thâp nhât m91 rüi ro gay ra; 

- Bào v các cOng trInh quan tr9ng v an ninh Quc gia, phông, chng thiên 
tai, cong trInh tr9ng dim tren dja bàn ducic phan cOng, dam bào các cong trInh 
giao thông, thông tin lien lac hoat dng thông su&; 

2. Phtrong châm frng phó vó'i thiên tai 
Phuung an üng phó thiên tai dugc xay dimg theo phuo'ng châm "IJ'ng phó 

kjp th&i, khc phic kh.n tnlxang và hiu qua" sir d%lng phuang châm "04 tai  ch". 

3. Xác dinh các loai hInh thiên tai và cp do rüi ro thiên tai xãy ra 
- Xác djnh, thng kê các loai  hinh thien tai, cp d rüi no thiên tai có th xáy 

ra và ánh hu&ng tren dja bàn. 
- Xác djnh các dé,i tuqng, pham vj chju tác dng cüa các loai hInh thiên tai 

lam ca sà d xây drng phuang an üng phó. 
Bang thng kê các lozi hInh thiên tai 
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Loi hInh 
thiên tai 

Cap d 
rüi ro 

Dôi ttrçrng bi ãnh hirông Phirong an frng phó 

Bão, ATND 3- 5 - Tàu thuyên va ngi.r dan hoat 
dng trên biên; 
- Tàu thuyên và ngu dan yen 
br; 
- Co sâ san xuât, nuôi trông 
thüy hãi san; 
- Nhà ci:ra, co sâ ha tang, Cong 
trInh phOng chong thiên tai va 
các Cong trInh khác. 

- Phuong an chi dao  chi huy; 
- U'ng phó trên biên; 
- Tfng phO trén dat lien (so tan 
dan, bão v các Cong trInh); 
- Phucing an nhân 1irc, phi.rcing 
tin; 
- Phuong an dam bão an ninh 
trot t1r, an toàn giao thông, thông 
tin lien lac,  hucân; 
- Phuong an khãc phiic hu qua. 

Mua lan, lii 1-3 - Nhà ci'ra, Co sO ha tng khu 
vrc ngp liit tai  các vüng 
trilng thâp, ni thj, yen song; 
- Dan cu vüng yen song; co SO 
nuoi trông thüy san trên song; 
phuong tin 4n tãi thUy; 
- Cãc COng trInh phOng chong 
thiên tai: Dê, kè, ho chira 

- Hoat dng xã lU ho cht'ra. 

- Phuong an chi do chi huy; 
- Phucrng an dam bão an toàn 
cho nguOi, các cong trInh dê, kè, 
công; 
- Phuong an dam bão an toàn ho 
chira và vn hành xã lii khi ho 
day nuOc do mua iOn; 
- Phircmg an dam bâo an toàn 
giao thông, thông tin lien itc, 
hau can; 
- Phuong an khäc phic hu qua. 

Lu, Ngp 
1it 

1-5 Nba ci'ra, Co sO ha tang khu 
vrc ngp 1it: 
- Dan cu vüng lü, ngp 1it; 
- Các cOng trInh phông chong 
thiên tai: Dê, kè, ho chra 
nuOc; 
- Hoat dng xá iu ho chira; 
- Hoat dng giao thông. 

- Phuong an chi dao  chi huy; 
- Phuong an dam bâo an toàn 
cho nguài, các cong trinh dê, kè, 
công; 
- Phuong an dam bão an toàn h 
chira và van hành xã lü khi cO lü, 
ngp 11it; 
- Phmmg an dam bão an toàn 
giao thông, thông tin lien lac, 
hu can; 
- Phucing an khc phiic hau  qua. 

Nang nóng 1-3 - NguOi dan; 
- Vt nuôi, Cay trông; 
- Hoat dng san xuât, nuOc 
sinh hoat. 

- Phuang an chi dao  chi huy; 
- Phucmg an dam bão an toàn 
cho nguOi, gia sue và cãc hoat 
dng san xuât. 

Han han, 
xâm nhp 
mn 

1-4 - Ngi.thi dan; 
- Vt nuôi, cay trông; 
- Hoat dng san xuât, nuOc 
sinh hoat. 

- Phuong ái chi dao  chi huy; 
- Phuong an dam bão an toàn 
cho nguOi, gia süc và các hoat 
dng san xuât; 
- Phucing an phOng chng han 
han và xâm nhp mn. 

Lôc, set, 
mua dá 

1-2 - Ngithi dan; 
- Nhà c1ra, CO SO ha tang. 

- Phuong an chi dao  chi huy; 
- Phuong an dam bão an toàn 
cho nguOi, gia sic và các hoat 
dng san xuat. 

Ret hai, 1-3 - Hoat dng san xut; - Phuong an chi dao  chi huy; 
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Loai  hlnh 
thiên tai 

Cap d 
rüi ro 

Di tirçing bj ãnh hirErng Phiro'ng an ñ'ng phó 

sixong muôi, 
strong mu 

- Nguôi, vat nuôi, cay trng; 
- Hoat dng giao thông. 

- Phirong an dam bão an toàn 
cho ngi.rii, gia sUe và các hoat 
dng san xuât, giao thông. 

Lu quét, s?t 
lâ dat 

1-3 - Con ngiii; 
- Nhã cira, co sâ ha tang. 

- Phuong an dam bão an toàn 
cho ngithi, co sO ha tang, hot 
dng san xuât; 
- Phuong an khàc phiic hau  qua. 

Dng dt và 
song thn 

1-5 - Con nguii; 
- Các cong trInh xay dirng, 
cong trinh phOng chông thiên 
tai, cong trInh quôc phông, an 
ninh. 

- Phuong an chi dao  chi huy; 
- Phucrng an dam bâo an toàn 
cho ngu?i, cOng trInh; 
- Phuong an ci'ru h ctru nan, 
phông cháy chüa cháy; 
- Phtro'ng an khäc ph'çic hau  qua. 

Ntxàc bin 
dâng 

1-5 - Con ngu?i; 
- Co s ha t.ng. 

- Phuong an chi dao  chi huy; 
- Phuong an so tan dan. 

4. Phirong an frng phó di vó'i tirng 1oii thiên tai theo cap d rüi ro 
thiên tai 

4.1. Phwo'ng an d'ngphó vó'i bdo và ATND 

Btr&c 1: Xác djnh tfrng thôi dim frng phó v&i bäo, ATM) 

- Tin bão (ATND) g.n bin Dông; 

- Tin bão (ATND) trên biên Dông; 

- Tin bão (ATND) gn bi; 

- Tin bao khn cp; 

- Tin bão, ATND trên dt 1in; 

- Tin cui cüng v bão (ATND). 

Btrvc 2: Xác d!nh  các di tirçrng bj ãnh htr&ng u'ng vi ttrng thôi diem 

Cp d 
rüi ro 

Vj trI hoat  dng cüa bão 
(ATNO) 

Di ttrqng bi ãnh hirrng 

Chua cO 
cap d rüi 

ro 

Tin bão (ATND) gân biên 
Dông 

Tàu thuyên hoat dng trên biên. 

3 Tin bão (ATND) trên biên 
Dông (cap 9 den cap 15) 

- Tàu thuyên hoat dng trên bien; 
- Phuong tin nuOi trOng thüy hai san yen b; 
- Khu virc bj ãnh hithng gián tiêp: Các 
huyn dão, yen biên. 

4 Tin bão (ATND) gn b 
(tucâp lOdêncâpl5) 

- Thu thuyn và ngu dan hoat dng trên biên 
vavctngvenb?; 
- Thu thuyên neo dau tai ben; 
- Co si nuôi trông thüy hái san yen b; 
- Co so ha tang, cOng trInh phông chOng thiên 
tai và cac Cong trInh quan tr9ng quôc gia,... 
- D sOng 0 các khu vrc yen biên; 
- Các hoat dng san xuât nông nghip,... 
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Cap d 
rüi ro 

Vj trI hoit dng cüa bäo 
(ATNO) 

Dôi ttrçrng bj ãnh hir&ng 

4 Tin bäo khn cp 
(bao mnh cap 10-15) 

- Tàu thuyên Va ngu dan hoat dng trên 
biên, yen b, khu neo du trü tránh; 
- Ca sâ nuôi trông thUy san; 
- Nhà ci'ra, ca s h tang, cong trInh phOng 
chong thiên tai,... 
- Các hot dng giao thông, thông tin lien 
lc, din, 
- Dan cix sang 0' khu vrc nhà tam, nhà yu, 
nha ban kiên cô phái di d?yi den ncyi an toàn. 

45 

Tin bAo (ATND) trên dt 
lien (bo di sâu vào dat 
lien...) 
Siêu bäo tr cap 16 tr0' len 
hot dng trên vüng biên 
yen b0', trên dat lien tinh 

- Thu thuyên và ngii dan hot dng trên 
biên, yen b0', khu neo du trü tránh; 
- Ca s0' nuôi trông thüy san; 
- Nhà cira, ca sâ ht tang, cong trinh phông 
chong thiên tai..... 
- Các hot dng giao thông, thông tin lien 
lac, din, 
- Dan cix sng 0' khu vljc nhà tam, nhà yu, 
nhà ban kiên cô phãi di d0'i den fbi an toàn; 
- Phuang an lrng phó v0'i hoàn liru bo 
(mira,lü,...). 

* Khi có tin bão (ATND) gn Biên Bong 

Ni dung tp trung vào cong tác chi dto, chi buy: 

- Chi dao  cong tác trrc ban, theo dOi chit chë dik bin cüa bão (ATND) va 

các thông tin, chi dao  tir Ban Chi d.o Trung uong v Phông chông thiên tai dê kIp 
th?ii trin khai khi có yêu cu; 

- Chi d.o cong tác phông, tránh i'rng phó vâi bão (ATND): 

+ Ban hành các van bàn chi do (cong din, thông báo,..); 

+ Thông tin, truyn thông tói các huyn1xã và cong dng d theo dOi, nm 
bat thông tin. 

- Chi dao  cong tác dam bào an toàn tàu thuyn: 

+ Thông tin tâi các tàu thuyn, phuang tin trén bin bit v thông tin và 
huàng di chuyn cüa bão (ATND); 

+ Quàn 1 tàu thuyn cüa dja phucrng: Théng ké, kim dm sé, luqng tàu 
thuyn hoat dng trên bin, yen b và neo d.u. 

* Khi có tin bão (ATNO) trên biên Dông (Rüi ro then tai cp 3) 
Thijc hin theo phuang châm 4 t.i ch: 

Thi' nhá't: Chi huy tgi chó 

- Chi dto cong tác phOng, tránh: Tip t1ic chi dao  bang các cong din, thông 
báo, van bàn chi dao  các huyn và các cci quan có lien quan t chrc phông, tránh 
lrng phó vâi bão (ATND); 
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- Chi dao  cong tác dm bâo an toàn tàu thuyn: 

+ Kiêm dm, thng kê phixcrng tin, tàu thuyn (hoat dng trén vüng bin bj 
ãnh hii&ng, hoat  dng yen b và neo du tti bin); 

+ Huàng dk tàu thuyn thoát ra khói yang nguy him; 
+ Trueing hçp có tàu thuyn dang hoat  dng hoc di chuyn trü tránh vào 

các dào hoc länh thô nuóc bn dê trü tránh bão thI phâi chi dao  sO' chuyên ngành 
dê nghj Clic Lãnh sir can thip; 

+ Xác djnh thO'i dim thIch hçp d cm bin nhm dam báo an toàn v 
ngithi, phuang tin cüa các tàu thuyn. 

- Chi dao  cOng tác dam bâo an toàn nhà ci:ra, co sO' ha tng và các bin pháp 
bão ye san xuât: 

+ Hithng dan, kim tra vic ch.ng chng nhà cüa, phát d911 cay ci, thu 
hoach müa màng, thu d9n lng be trtxóc khi bäo d b vào dat lien; 

+ Rà soát, xác djnh các khu vrc bj ãnh hithng; xác djnh các h cn phãi sa 
tan nu bâo d b (s h/si nhân kh,u), d,c bit là dan các vüng yen biên, vüng 
trüng th.p, và ch trng dn các di tuqng d bj tn thuang, ngithi già, tré em, 
nguO'i khuyêt tt..... 

- Phãn cong nhim vii cho các ca quan, sO' ngành theo chüc näng nhim vi.i và 
11'nh virc quãn 1; xác djnh rô vai trô chi huy thich hçip theo trng tInh huông; 

- Tnrc ban 24/24h d theo dOi, nm bt thông tin, truyn tâi thông tin và xir 
1 các tInh hung khi xày ra sir c& 

Thi hai: Litc lup'ng, phutrng tin tgi M 
- Huy dng nguM nhân 1irc üng phó: 

+ Xác djnh di tuçing, s luvng cii th cüa t&ng lirc luçing d có k hoach  huy 
dng, si'r diing (dci  thanh niên xung kIch, dan quân tir v, tO dan quail tir quân, 
cOng an, quân dci,...); 

+ Xác djnh các l°ai  phucmg tin, 4t tu cüa các huynIxä, các co' quan, dan 
vi, doanh nghip dóng trên dja bàn d có the huy dng, tnmg diing trong truO'ng 
hçp c.n thit (danh sách, s krçing, vj tn,...). 

- Xác djnh các ni dung cong vic cn phãi huy dng lirc luçmg, phuo'ng 
tin thirc hiên: 

+ Giiip dan so' tan 1ng b, co' sO' nuôi trng thüy san; 

+ H trçl so' tan dan O' khu virc yen bin có khà näng bj ành huO'ng; 

+ Giüp dan thu hoach müa vi truóc khi bão d b; 

+ Giüp dan ch.ng chng nhà cira; 

+ Tun tra, tac tnrc tai  các khu vrc tnüng thp, các cong trmnh phông cMng 
thiên tai. 

- Sn sang lirc luqng cüu h, ciru nan  khi có các tInh hung xay ra. 

Th& ba: Vat  tu, háu cn tai ch 

- Các '°ai  vt tu d di phó vói bão: 
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+ Vt tti dung d xü 1 sir c các cong trinh, dc bit là các h thng ctê bin; 

+ Vt tu dung d giüp dan chng chng nhà tha (bao tãi, gch, cat, day 
din....). 

- Tip tic tun tra, tüc trrc ti các diem xung yu trén da bàn; Trong tnrmg 
hçip phát sinh tmnh hung khân cp thI tIch crc dôi phó, ho trçr nhân dan dôi phó. 

- B sung, dir trC lucing thirc, thu yu phrn t1i nhihig ngu1i dan. 
* Khi có tin bão (ATND) gn ho' (Rüi ro thiên tai cp 4) 

Th%rc hin theo phisang châm 4 ti chô: 

Th& nMt: Chi dgo, chi huy tgi cM 

Chi dao  cong tác phông, tránh: Tip tic chi do bang các cong din, lnh 
so tan, cuo'ng ch và van bàn khác d chi dao  các huyn, xa và các Co quan có lien 
quan t chi'rc phông, tránh 1mg phó vâi bão (ATND); 

- Chi dao  d& vâi hoat dng tàu thuyn: 

+ Hithng dn tàu thuyn thoát ra khói vüng nguy hiêm; 

+ Cm bin; 

+ Dam bâo an toàn cho tàu thuyn a khu neo du; 

+ So tan dan trên 1ng b, co s& nuôi trng thüy hãi San; 

+ Di chuyn ngir&i và 1ng be, Ca sä nuOi trng thüy hâi san vào khu virc an toàn; 

- Chi dao  di vói hoat  dng dam bão an toàn v nguai, tài san, bào v san xut: 

+ Thu hoach  müa vçt; tranh thu tiêu nuóc dm a nhffiTig vüng trüng, thâp có 
nguy co bj ngp l'lng dê dê phông mua lü sau bão; 

+ Chng chng nhà cüa; 

+ So tan dan a thth-ig khu vrc nhà tam,  nhà bàn kiên c hoc dan sng a 

các huyn yen sOng, yen bin bj ành hung trirc tip cüa bão dn nai an toàn; 

- Chi dao  di vai hoat dng bâo v cong trInh, co sa ha tng: 

+ Tuân tra canh gác di vOi h thng dê diu, h dp; 

+ B trI lirc lixqng tai  các cong trInh tr9ng dim, kho tang ben bãi; 

+ Bô trI lrc liiçing tai các bn do, ngm trail, khu virc trüng thp, khu vçrc bj 
ânh hithng trirc tiêp cüa bão (ATND); 

- Chi dao  cong tác so tan dan: 

+ Ra lênh so tan dan, yêu cu nhân dan các yang bj ành huàng di so tan (s 
h dânlsô nhân khâu cüa các huyn1xã can so tan, dja dim so tan); 

+ CuO'ng ch di vai các trixang hcrp khOng thirc hin so tan; 
- Chi dao  cho bce sinh nghi h9e, dmg các hoat  dng san xut dê tránh thit 

hai dáng tiêc; 

- Chi dao  cong tác dam bào an ninh trt tir, an toàn noi satan; 
- Chi dao  cong tác dam bão hu cn tai  noi so tan; 
- Diu phéd các 1irc luçing vu trang, dan quân ttr v, xung kIch,... trên các 

dja bàn d tránh cMng chéo. 
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Thz hai: Luv hng tqi cM 
Huy dng 1irc hxqng tai  ch d thirc hin các cong vic: 
- Dam bào an toàn v tàu thuyn, Co s nuôi trng thüy san: 
+ Neo du tàu thuyn tai  bn; 
+ Di chuyn lng b, Co s nuôi trng thüy bàn san vào noi an toàn; 
+ Rà soát, kim tra và có bin pháp c1xOng ch di vâi các co si d ngithi 

dan ti các lông be, co sâ nuôi trông thüy san. 

- Dam bão an toàn v nguYi, tài san và san xut: 

+ H tro dan thu hoach vi müa; 
+ H trq dan chng ch6ng nha cüa, các cong trInh; 

+ H trcl dan thu don d dc và so tan dn noi an toàn. 
- Dam bâo an toàn các Cong trInh, Co s h tang: 
+ T chCre tun tra, canh gác và kim tra các cong trInh phông chng thiên 

tai, các cong trInh, co sâ h. tang khác; 

+ B trI 1irc lucmg chuyên ngành trrc ti các vj trI tr9ng diem, xung yu. 

- Lire lixçng chuyôn ngành: din lirc, y t, môi trix?rng, cong thuung theo 
chlrc näng nhim viii cüa mInh tue trrc ti các dja bàn bj ânh huâng; kjp thai xlr 1 
hoàc báo cáo dê xlr 1 các sir cô xây ra; 

- Lirc luçmg cOng an: dam báo an ninh trt tir tai  noi so tan; dam báo an toàn 
giao thông, thông suôt khi bâo (ATNU) do b; 

- Lc lucmg din lirc: dam bão an toàn din hrri; khc phiic nhanh các sir c v 
din d phiic vi qua trInh chi dao  diêu hành cling nhu triên khai các kê hoch khác; 

- Lirc luçing thông tin: Dam báo an toàn các cong trInh vin thông, thông tin 
lien 1c; dam bâo thông tin lien lc ph%ic vii cOng tao chi do diêu hành; 

- T chCrc lirc luçing clru hO elm nn san sang thrc hin nhim vi tim kim 
elm nin, elm hO. 

Thz ba. Phzeong tin, vat  tu' tgi cM 
- Huy dng các phuong tin d h trg dan trong qua trInh so tan; 

- Dam bão hu cn tir ngun d%r trlt cüa chInh quyn và nhân dan tai  noi so tan; 

- Tiêp tiic b sung, dir trO luong thrc, nhu yu phm tlr nhUng nglmi dan; 

- Dam bão 4t tu dir trü d xli l khn cp t.i các s1r c ye dê diêu, ho d.p 
và các sir cO khác. 

*
A A ' A . •A 'A Tin bao khan cap va bao tren dat lien (Rut ro thien tat cap 4) 

Thi nMt. Clii dgo, chI huy tgi chó 

- Tip t11c thrc hin các nOi  dung nhu di v1i bão gn bi; 

- Ban chi dao;  Ban chi buy tin phixong xung hin tnthng chi dao,  chi huy 
tai ncii bo (ATND) d bô; 

- Chi dao  cong tao dam bào an toàn tàu thuyn: 
+ Nm s luçing tàu thuyn & trên bin chira vào noi trü tránh, tàu thuyn dã 

vào trü tránh; 
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+ Sp xp, neo du tàu thuyn tai  bn; 

+ Xr 1 các tInh hung, sir c trên bin, tai  noi neo du. 

- Chi dao  cong tác so tan dan: 

+ Ban hành 1nh so tan dan; nghi h9c; nghi lam,... 

+ Thirc hin các bin pháp ctrOng ch khi không thirc hin 1nh; 

+ H trq qua trInh so tan; 

+ Dam bâo luong thirc, nhu yu phrn tti noi so tan. 

Thi hai. Lirc lupng, phuv'ng tin tgi chô 

- Huy dng 1irc luqng, phuong tin d: 

+ Giüp dan so tan dn các cOng trInh kiên c (trii S co quan, tnrèng h9c, tram 
y tê,...) tnncc khi bão do b vao dat lien theo nhim vçi cüa trng don vj/tmg vñng. 

- Dam bão an toàn cong trmnh, Co 5& h. tng: 

+ Chng, chOng nhà c1ra, bão v các cong trmnh trén câng bin, các khu cong 
nghip, the cOng trInh vin thông,...; 

+ Kim soát chit chë an toàn h chüa nuOc, cong trInh xây drng dang thi 
cOng, các tuyn dé song, dê biên,... 

+ U'ng trrc tai  các cong trInh tr9ng dim, Co xung yu, sir c d sk sang 
irngphó. 

- Thire hiên nhim vii ciru h - ciru nan,  so c1ru - cap C1U khi có yêu cu; 
- Dam bâo an ninh trt tir  khu v1rc b ãnh hrnng: 
+ Quân 1 chat chê các loai di tuçrng; 

+ Bt trI 1irc  hrçmg canh gác tai  các khu V%tC so tan dan din; 
+ B trI 1irc hrçrng bâo v tài san, Co s& ha tng,... 
- Dam bâo giao thông: 

+ Khc phiic, xü l ách ttc giao thông khi bão d b và mua lü; 
+ Cm bin báo hiu tai  khu vrc bj ãnh hithng; b trI can b diu khin giao 

thông; phân luông giao thông dê the phuong tin duçrc km thông d dàng; 

+ Xi:r l, khc phiic nhftng tuyk dithng bj ách tc do sat  Ri, cay c& gay d 
hotc bj các sir cô khác do bâo gay ra; 

+ Phân Cong C11 th cho các so', ngành và các don vj chuyên ngành giao 
thông dê i các Cong vic theo nhim vii. 

- Dam thông tin lien lac: 
+ Duy trI thông tin lien lac tai các trQng dim xung yu bang h thng din 

thoai cô djnh, vO tuyên cO djnh hin có; 
+ Xü 1 kjp th&i các sir c6 v vin thông (nu h th6ng din thoai C6 djnh bi. 

si,r CO thI dung may din thoai di dng cüa các mng Vinaphone, Mobifone, 
Viettel,.. Nêu cã mng c6 djnh và mng di dng du không lien lac drnyc thI dung 
các may thông tin vO tuyên km dng...); 

+ Tang cu&ng giám sat mang luói, khi xáy ra sir  cá, chi dao  irng ciru, x1r l 
kjp tho'i, theo thu tir uu tiên; 
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- Dam báo cp diên: 

+ Kim tra tInh hmnh din näng tai  cac dja bàn d xir l kjp thai tlnh hung s1r 
co ye h thông liiâi din do bão gay ra; 

+ Cp din khi bj si1 c& dc bit iiu lien di vâi các vj trI dang chi dao  irng phó; 
+ Xir 1 các sir c v diên; 

+ Phãn cong trách nhim cho các don vjldoanh nghip d thirc hin nhim vi. 

- Dam bão 4t tu, phuang tin, trang thit bj, nhu yu phrn phitc vii phông 
chông bão: 

+ Thng ké 4t tu, phuang tin, trang thit bj cü'u h, ci'ru nan  cüa các dan 
vj và dja phucing; Phân và giao thim vii cho các don vjldja phuang d sn sang 
nhn nhim vi khi có lnh diu dng; 

+ Phân giao nhim viii cho các dan vj, dja phuong bj ánh hu&ng d chu.n bj 
các luçing thirc nhu gao, ml torn, nuâc ung và các nhu yêu phâm khác,... phiic vi 
cong tác hu can üng phó vâi bäo; 

+ Chi dao  các doanh nghip trong linh vrc thuang mai  xây dirng và trin 
khai dir trü hang boa thiêt yu; chü yu là ml gói, luang khô, nuc uông dóng 
chai, luang thc xäng du... sn sang cung cp cho các vüng chju ânh hu&ng cüa 
bâo, áp thp nhit dâi, mua lit và sv diu dng cüa cap trên; 

+ Chun bj các thu yu phrn v co s thuc, hóa cht, diing c1i y t d sn 
sang cimg img khi có 1nh diu dng. Phân giao nhim vç cho các don vj trên các 
dja bàn sn sang cung cp khi Co yêu cu. 

- To chüc phuang an dam bào hu cn tir nguôn dir tnt cüa chInh quyn và 
nhân dan tai fbi so tan. 

* Siêu bão (cap d rüi ro thiên tai cp 5) 

Thrc hin theo phuong an lrng phó v9i bäo math,  siêu bão sé 15/PA-
UBND ngày 27/7/20 18 cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh Blnh. 

4.2. Phwong dii d'ngphó là, ngçlp lyt 

Btro'c 1: Xác dnh các giai doin u'ng phó 
Cpdô 
mi ro Mirc niroc lu 

Khuvirc/ditirong 
bi anh hirong 

1-2 Mirc nuOc lit trên hxu 
we song 0 mirc BD2 
den trên BD3 +lm 

- VUng tritng thp, d9c yen song; 
- H thông dê, kè, cong trInh ho chira nuOc; 
- Ngui dan song yen sOng, bãi sOng, khu vrc 
tritng thâp, khu vtrc ha luu ho chüa. 

3 Mirc nuâc lit trên km 
vrc sOng 0 trên BD3 
den lit ljch str hoc lit 
thiêt kê 

- Dcc yen sOng, khu virc ni dng; 
- H thông dê, kè, cong trInh ho chCra nuOc; 
- Ngu0i dan song 0 yen song, ni dông, khu virc 
vijc tritng thâp, khu we ha kru ho chüa,... 
- Tài san, c sâ ht tang khu vçrc ngp lii, lt. 

4-5 Mrc nuOc lit thiêt k& 
lit lich sü va trên mi.rc 
lit ljch six, lit thiêt kê 

- H thng dê, kè, cOng trInh h chüa nuàc; 
- Nhà c0a, ca sâ ha tang, nhà 0, các cong trInh 
quan tr9ng khác; 
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Cap d 
rüi ro 

Mircniroclü 
Khu virc/di tlrQ'ng 

bj ãnh hthng 
- Dan ci!, tài san, hoat dng sinh hoat, san xut 
cüa nguii dan; 
- Toãn tinh. 

Bu*c 2: Xác dnh các ni dung frng phó theo các giai doin 
* Khi có lü & mfrc báo dng 2,3 (rüi ro thiên tai cp 1,2) 

Ni dung phucmg an i'mg phó thirc hin theo phuang châm 4 ti chô: 

Thü' nhá't: Chi dgo, chi huy tgi chó 

- Chi dao  cong tác trrc ban, nm bat thông tin, theo dOi sat din bin mua lü; 

- Chi do thông qua các van bàn hành chInh (cong din, thông báo v lrng 
phó vâi lü, ngp hit); 

- Chi dao  vic phân cong nhim vi cho các dan vj nm chac dja bàn, can cir 
vào bàn tin dir báo, cânh báo và tInh hInh din bin cii the cüa lü, ngp 1it dê triên 
khai các cong vic üng phó; 

- Chi do ni dung v tun tra canh gác dê, phát hin kjp thñ các s1,r c v 
cOng trInh dê, kè dé có bin pháp xi:r 1 kjp th?ñ; tO chirc thirc hin xir 1 gi dâu 
di vói h thng dê diu theo phuong châm 4 ti ch; 

- Chi d.o, chi huy các 1rc lucing lrng phó ti các khu virc trQng thâp, ngp 
sâu d chü dng kim soát ngiRii, phuong tin di qua các khu virc nguy hiêm; 

- Chi d?o  dam bão an toàn cho dan & vüng trUng thp, vüng bãi song ngoài 
dê, vüng có nguy co bj st Ri. 

Thi hat: Lrc lirçrng, phuv'ng tin tçii chó 

- Xác djnh lirc lucmg, phixang tin cUa các dan vj d huy dng, trung dçing 
khi can thiêt (thành phn 1irc 1uçrng/s luçmg bao nhiêulphuong tin gI/vi. trI tp 
kt cüa phuong tin); 

- Phân cOng nhim v cii th cho các hrc luqng, các s& ngành và dja 
phucing; 

- B tn lirc lucing ch& chn, chü dng cm nguôi và phuong tin tham gia 
giao thông qua các khu virc nguy hiêm nhu: các tuyên du?ng, câu, ngâm, tràn bj 
ngp sâu hoc mat an toàn do bao, mua, lü gay ra; các khu virc có nguy co st Ri 
dat do mua lü hoc dông chãy Rim... 

- Theo dOi cht ch tInh hInh mua, lii, ngp litt d thông báo cho dan vüng 
bj ãnh huàng chü dng các bin pháp phông tránh. Thy vào tInh hInh th d t 
chirc, hrning dan so tan dan, tâi san den noi an toàn; chuân bj các phuong an v an 
ninh trt tr, thông tin lien lac,  phân luOng giao thOng, vt tu nhu yu phm khi có 
yêu câu; 

- T chirc dam bào an toàn san xut: thu hoach lüa, hoa màu dã dn vli. 

Thz' ba: Háu ccn tgi chó 

- Sn sang vt tu d üng phó khi có slr c xây ra d& vi các cOng trInh phông 
chông thiên tai, dê diu; 
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- Sn sang 1umg thirc, thuc chüa bnh, nuâc ung và nhu yu phm khác 
t?i khu v1rc bj chia cat, khu v1rc ngp liit nghiêm tr9ng; 

- Chñ dng dfrng các hoat  dng trên song khi thy không an toàn; 
- Kim tra các thit bj din; di d?ñ các tâi san, krang th'rc ra khói noi có 

nguy cor bj ngp; 
* Khi có lü & mfrc trên BD3 dn Iü Ijch sfr hoc Ifl thit k (rüi ro thiên 

tai cap 3) 

Thirc hin các ni dung this tru?ing hçip hi & mIrc báo dng 2 và 3; dng 
th&i bô sung them các ni dung: 

Th nhá't: Cong tác chi dgo 

- Tiêp tic cong tác trirc ban, theo dôi sat din bi&i misa hi và tInh hInh dê diu; 
- Chi dao  cong tác dam bâo an toàn các cong trInh phông chng thiên tai: 
+ C& can b trrc tip kim tra vic tun tra, canh gác dê theo cp báo dng; 
+ Sn sang các phucmg an d h dé, 1mg phó vâi hi; 
- Chi dao  các huyn, xã tin hành so tan dan & các vüng bj hi, ngp 1iit; 

+ S h dan khu v11c vüng tri:ing thp, sat  1& phái so tan; 

+ S h dan sng trong khu vrc dê béi; 

- Chi dao  cong tác dam bão an toàn san xut; 

- Chi dao  cong tác dam bão an toàn giao thông, thông tin lien lac,... 

Thi' hai: Lirc hrcrng, phzco'ng tin và v2t hr tgi chó 

- Huy dng toàn b 1irc lucmg tun tra canh gác dé; th chirc thirc hin 
phucing an h dê; phisong an dam bão an toàn h chira; thc hin tIch nithc xá lü 
hcp 1 nhm han  chê ngp liit vüng ha du; 

- Huy dng 1irc luqng d t chirc so tan dan vüng bj ngp 1it nng (nêu cii 
the các xã bj ngp nng can phâi so tan); 

- Huy dng lrc luçmg h trq dan thu hoach lüa, hoa màu; di chuyn các 1ng 
be nuôi trông thüy san den ncri an toàn; 

- ChU dng t chirc cm bin báo, b trI lirc 1uqng üng trirc ch&, chn, cm 
ngu&i, phuong tin qua lai & nhftng doan  du&ng bj ngp và nhüng norm có dông 
chãy xit; cm ngu&i dan v& ciii tren sOng, câu, cOng, ngâm tràn; 

- Chun bj và t chiic thirc hin phuong an dam bâo an ninh trt tr tai  norm 
so tan den, dam bâo an ninh khu virc dan di so tan; phuong an dam báo thông tin 
lien lac  duqc thông suôt phic vi qua trInh chi dao  diêu hành; dam bão phuong an 
cap din, vQt tis, thu yu phrn và các 4t dyng khác dê thirc hin; 

- T chiic lirc luqng, phuong tin sn sang cüu h, ciiu nan; 

- Huy dng khn cp và tuân thu quy& djth chi dao,  huy dng khn c.p v 
than lirc, vt tis, phuong tin trang thiêt bj, thu yu phâm dê kjp th&i iing phó v&i 
các tIth huOng ye dê diêu, ho dp và các sir c khác; 

- Huy dng lirc luqng trông giü tré tp trung; kim soát thu&ng xuyên tré 
em dê không di ra các khu virc nguy hiêm. 
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* Khi có lü thit k, lii 1ch sfr và trên mirc lü ljch sfr (Rüi ro thiên tai 

cp 4) 

Phiiong an 1mg phó ngoài các ni dung nêu tai  miic trén, cn bt sung các 

ni dung sau: 

- V cong tác dam bão an toàn các cong trInh phông chng thiên tai: T 
chirc thirc hin phuong an h dê, dam bào an toàn dê diêu theo phuong châm 4 tai 
ch; phuong an dam bâo an toàn h chüa,...; sn sang 1ixc luçing, phuong tin dê 
X: 1, üng ciru các sir cô ye cong trmnh; 

- V so tan dan: Ra 1nh so tan dan khu vrc bj ngp hit, khu virc lan cn bj 
ãnh hu&ng; t.p trung trin khai bin pháp bào dam an toàn cho ngithi, dc bit dôi 
tuçing d bj tn thuong trong tInh hung thiên tai khân cap; 

- V dam bão hott dng san xut: huy dng lirc luqng h trq dan thu hoach  lüa, 
boa màu; các din tIch nuOi trông thUy, hãi san, bão v bä bao các ao, ho... 

- T chirc thirc hin phuong an dam bâo an ninh tr.t tir tai  noi so tan dn, 
dam bão an ninh khu virc dan di so tan; phucmg an dam báo thông tin lien lac  duge 
thông suôt phiic viii qua trInh chi dao  diu hành; dam bâo phixcing an cp din, 4t 
ti.r, nhu yêu phâm và các 4t dicing khác dê thrc hin; 

- To chüc lirc 1ung, phuong tin sn sang cü'u h, c1ru nan; 

- Huy dng kh.n cp và tuân thU quyt djnh chi dao,  huy dng khn cp v 
nhân lire, v.t tu, phuong tin trang thit bj, nhu yu phm d kjp thai img phó vói 
thiên tai. 

4.3. Phu'o'ng an á'ngphó vói mu'a ion 

Btrcrc 1: Xác d!nh  tirng giai doin frng phó 

Xác djnh ci th cu&ng d, thri gian xut hin và các khu vrc, di tuqng bj 
ánh humg: 

Cp d 
rüi ro 

Cirông d mira và 
thôi gian xuât hin 

Khu vijcIMi ttrçrng 
bj ãnh htthng 

1-2 Mua tir 100-500mm 
tr 1-4 ngày 

- Khu virc vUng trüng thâp, yang do thj ngp Ung; 
- Khu vrc d bj xày ra lfl quét, stt lâ dat; 
- Dan cu, tài san khu vrc trüng thâp, vUng bj ngp 
üng; 
- Các cong trinh phOng chOng thiên tai (dê, kè, ho 
chUa nuâc, cong trInh giao thông) bj sir cô; 
- Hoat dng san xuât, sinh hoat cUa nguai dan b 
ânh huong. 

2-3 Mua tU 200-500 và 
trên 500mm tr 2-4 
ngãy tth len 

- Khu vrc vüng thing thâp, yng do thj ngp Ung; 
- Khu vrc d bj xãy ra lii quét, sat  1â dat; 
- Dan Cu, tài san khu virc trüng thp, yang b ngp 
Ung; 
- Các cong trInh phông chông thiên tai (dê, kè, h 
chira nuâc, cong trInh giao thông) bj sir cô; 
- Hoat dng san xuât, sinh hoat cUa nguai dan b 
ãnh hi.iO'ng. 
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Biro'c 2: Xác dlnh  ni dung frng phó theo tfrng thôi dim 
* Khi xut hin mira tir 100-500mm tu 1-4 ngày (rüi ro thiên tai cp 1 

và 2) 

Thrc hin theo phrnmg châm 4 ti ch: 
Thá' nhât: Chi dgo, chi huy tqi chó 

- Ra thông báo, cong din, van bàn chi do các dja phuang, dun vj t chrc 
phông, tránh, 1rng phó vâi mua lan; 

- Phân cong kim tra, don dc ti các huyn, xã và tti hin truang (a tmg 
xa); hithng dan các huyn yen biên phài chO dng dê phông 10 xày ra, sn sang 
phucmg an phông, chông 10 do mua, bão có the gay ra; 

- Chi dao  trin khai phuang an tiêu thoát nixâc, ngp 1mg tai  các vOng trüng thâp; 
- Chi dao  trin khai các bin pháp dam bão an toàn di vOi dan cu sng a các 

yang thing thâp, yen song, yang bj ngp l%lt khi mua hfrn; 
- Chi dao  dam bào an toàn các cong trhih dê diu, phông chng thiên tai, các 

cong trInh co sà h tang khác có khâ nàng bj ãnh hithng khi mua lan; 

- Chi do cOng tác dam bào an toàn h chlra thOy lcii, thOy din trong truông 
hçip mua lrn lam 10 ye ho dâng cao phãi xà. 

Thi' hai. Ly'c hig, phwong tin tgi ch 

- Xác djnh lirc luqng 1mg phó bao gm thUiig clan vj nào; s luçing bao 
nhiêu; dóng quail ti dâu dê có kê hoch diu dng 1mg c1m cho phO hçp; 

- Xác djnh các phuong tin cOa các dun vj, dja phuong dê có th huy dng, 
tnmg ding khi có yêu câu; 

- B trI, huy dng lirc luçmng tai  ch d thirc hin cong tác tun tra, canh gác, 
dc bit là các vj trI xung yêu hoc các cong trInh có sir cô; bô trI 1irc luçing canh 
gác tai  các ngm tràn, khu virc tiling thâp; 

- ChO dng dmg hot dng giao thông trén song, cu, ngm tràn khi thy 
mua 10 lam ngp sâu hoc có dông chày xi&; 

- Sn sang phuang an dam bão tiêu thoát 10, ngp 1mg tai  các vOng trOng 
thâp; phuong an phông chông 10 dam bão an toàn cho h du, d.c bit là h thông dê 
diêu, các khu tp trung dan cu a bäi sOng, khu vrc thâp trtng, yng có nguy Co cao 
xày ra st i& dt, 10 quét dê sn sang triên khai 1mg phó; 

- Sn sang phuang an so tan dan: Xác djnh s h/nhân khu ti các huyn, 
xã can so tan; to chlrc chi huy so tan; huy dng hrc lucmg so tan. 

Thba:Háucn taichg 

- Sn sang 4t tu d 1mg phó khi có sr c xày ra; 
- Sn sang luang thrc, thuc chOa bnh, nuâc ung và nhu yu phrn khác 

tti khu virc bj chia cat, khu virc ngp 1iit nghiêm tr9ng và dja diem so tan. 
* Khi xut hin mira tu' 200-500mm tif 2-4 ngày và mura 500mm trên 4 

ngày (rüi ro thiên tai cp d 2-3) 
Trin khai thmc hin phucmng an thu di vói cp d rüi ro cp 2, trong do 

chü tr9ng các thim v11: 
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- T chüc tun tra canh gác, dc bit là các vi trI xung yu hoc các cong 
trInh có sr cô; rà soát, kiêm tra và x1r l si,r cô các cong trinh phông chông thiên tai 
nhu các cong trInh dé diu, h dp, kè, công,. . Bô trI liic luçmg chôt chn, chü 
dng cm ngu?ii và phuong tin tham gia giao thông qua các khu vrc nguy hiêm 
nhi.r: các tuyn duô'ng, c.u, ngrn, tràn bj ngp sâu hoc mat an toãn do mua 1n 
gay ra; các khu vrc có nguy co sat  l dt do mua lan hoc dông chây l... 

- T chirc cho các cháu h9c sinh nghi h9c; 

- T chüc so tan ngix?ii ra khöi các khu virc nguy him, noi không bâo dam 
an toàn; tp trung trin khai bin pháp bão dam an toàn cho nguai, dc bit dôi 
tuçmg d bj tn thuong trong tInh hung thiên tai khn cap; dam bão hu can tü' 
ngun dir tnt cüa chInh quyn và nhân dan tai  nai so tan; 

- Chi dao  các cong ty khai thác cong trInh thUy lçii üng tr1rc tai  các khu virc 
ngp üng, chuân bj sn sang các phuong an tiêu 1mg nhât là khu virc do thj; 

- Chü dng th%rc hin bin pháp bào v san xut nhu: dy nhanh thu hoach 
các din tIch san xut nOng nghip dã chin V11, các din tIch nuôi trng thüy, hãi 
san, bâo v bi bao các ao, h... 

- Rà soát, kim tra bão dam các h thng thông tin lien lac  dáp 1mg yêu cu 
thông tin cãnh báo, chi dao,  chi huy phông chng thiên tai; 

- Bào dam an ninh, trt tir an toàn xã hi, bâo v tài san cüa nhà nithc và 
nhân dan tai  khu vuc xãy ra thiên tai; 

- Thirc hin hoat  dng tim kim clru nan,  clru ch(ta nguai bi thuong, h trg 
luang thrc, thuôc chtta bnh, nuâc ung và nhu yu phm khác tai  khu vrc bj chia 
cat, khu vrc ngp 1iit nghiêm tr9ng và dja dim so tan. 

4.4. Phu'ong an á'ngphó vói lü quét, siit l itlt 
* Khi xãy ra îü quét, stt 1& dat ô' khu vtrc  nm trong vñng diy báo, cánh báo 
Phuong an üng phó gm các ni dung: 
Thi nhát. Clii dgo, chi huy tgi chô 

-Chi dao  cong tác trrc ban, theo dôi sat din bin mua, lü; b tn lAnh dao 
chü chOt thuang trrc khi thây xuât hin có mua lan, dài ngày dê xli l các tInh 
huOng dê phông xãy ra lii quét, sat  li dt; 

- Chi dao  cong tác so tan dan; 

- Chi huy các lrc luçmg tham gia 1mg phó tai  hin truông; 
- Chi dao  cong tác cung cp luong thirc, thu yu phm khu vçrc d bj chia ct. 
Thz' hai. Ltc lwcrng, phu'ctng tin và hçIu cn tgi châ 
Huy dng l?c  krcmg, phuong tin d thirc hin các thim viii: 
- Theo dOi sat din bin thai ti&, tin cãnh báo cUa co quan KhI tuclng, thUy 

van, cong din chi dao  cüa Ban Chi dao  PCTT &TKCN trung uo'ng và elm dja 
phuang. Khi thây có dâu hiu ye khânäng xày ra lü quét, sat  l& dt trong da bàn 
duc phân cOng phâi chü dng tp ket den dja diem dã chuân bj san và luôn sn 
sang thirc thi nhim vli khi có lnh cüa cap trên; 

- ChInh quyn dja phuong (Truang thôn, Truang bàn) 1p dath sách dy dü 
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các h/nhãn khu di vth tmg vj trI; xác djnh các dja dim so tan vói các yêu cu 
tôi thiêu ye chô a, den dâu, chat dot, nuac sach;  djch v y té, v sinh môi truô'ng; 

- H trçY, di dai dan dn noi an toàn truâc khi xãy ra lü quét ho.c sat  1& dat. 
Chü uu tiên so tan truóc các dôi tuqng d bj ton thirong: nguai già, phçi nü, tré 
em, nguai tan tat, 

- Trin khai nhanh các diu kin ti thiu theo phrning an dã chun bj truâc 
dê dam bão cuc sOng cho than dan tai  noi so tan (nhu yêu phâm, lirong thirc, 
nithc uOng; bô trI nhà tam tai noi an toãn); 

- Xir 1 các dim ách tc giao thông do sat  iâ gay ra; 
- Dir trr luong thirc, thirc ph.m; phuong tin 4n chuyn d h trq cho dan 

so tan kjp thai; Cung cap luong thrc, thrc phâm dôi vâi vüng bj chia cat; 

- Thçrc hin ciru h, ciu nn di vâi ngui, cOng trinh và Co s& h tng khu 
vrc bj thit hai; 

- Triên khai 1irc luqng dam bão an ninh trt tir khu virc bj thit hai. 
* Khi xãy ra lu quét, st 1& dt dt xut & nhirng diem ngoài vüng cãnh báo 
Ni dung phuong an 1mg phó gm các ni dung: 
Thi' nhát. Cong tác chi dgo, chi huy tgi chó 

- Chi dao  cong tác so tan dan; 

- Chi huy các lirc luçcng tham gia 1mg phó tai  hin truing. 

Th& hai. Ltc lwig, phwcng tin và hu ccn tgi chô 

- Huy dng 1rc lucrng, phuong tin d elm chi3a kip  thai nhüng nguai bj 
thuong; nguai bj thuong nng phãi duçrc chuyên nhanh len tuyên trên dê clm 
chüa; khn truong tim kiêm nhüng nguäi cOn mat tIch; 

- Huy dng lirc 1ung d so tan, di chuyên nhüng nguai cOn song sot tai 
an toàn; dirng lêu bat;  elm trg khân cap các diêu kin thiêt yêu cho dông bào; dng 
viên, thäm hOi, chia sé dau thuong mat mat, ho tr kjp thai ye 4t chat và tinh than 
cho nhüng nguai bj mat nguai than, tài san; 

- Huy dng 1c luqng ph& hcrp vâi cong  dng thôn, bàn và than nhân nguai 
bj nan  thirc hin vic chôn cat nguai bj chét theo phong titc cüa da phuo'ng và 
thirc hin kjp th&i h trg mai tang phi; 

- Thng kê, dánh giá mIre d thit hai  thirc t, di ehiu chinh sách, quy dnh 
hin hành d trInh Truang ban chi dao  Trung uang PCTT hoc ChInh phü xét, 
quy& djnh mIre elm trçr khn cap cho các gia dInh bj thit hai  do thiên tai gay ra; 

- T chlrc khâc phiic h.0 qua do lü quét, sat  iô dt gay ra, gm: 

+ H thng thông tin lien lac  phài duçrc uu tiên hang du d chInh quyn 
cap co sa báo cáo ducre tinh hInh thit hai  do thiên tai gay ra trên dja bàn và nhu'ng 
yêu CU c.n duçrc elm h, clru nan,  elm trg khân cp; 

+ H thng giao thông, cu cng và du&ng dan sinh dam bào cho cong tác 
elm hO,  elm  nan,  cong táe elm trçr khn cp eó th tip cn sam nhât vâi dông bào 
vüng bj thiên tai; 

+ Dçn dçp ye sinh môi trixông, de bit là môi truang d phOng tránh dch 

23 



bnh phát sinh. Khi phát hin có du hiu cña djch bnh phãi tp trung lirc 
hxçmg, phucrng tin khoanh vüng, bao vây, dp tt djch trong thyi gian ngän nhât, 
han ché lay lan ra cong dng. 

- Thirc hin ciru h, ciru nan  di vi nguñ, cong trmnh và cci sO' ha tang khu 
vuc bi thit hai; 

- Trin khai lirc lrn7ng dam bâo an ninh trt tçr khu v1rc bj thit hai. 

4.5. Phirong an á'ngphó vó'i hzn han, xâm nhIp mn 

Blthc 1: Xác dnh tfrng giai doin frng phó 
Cp d 
rüi ro 

Thôi gian thiu hit hrçrng mira 
trên 50% trong khu virc Va d 

mn xâm nhp 

Khu virc/di tu'y'ng bj ãnh htrO'ng 

1 Thxi gian thiu hiit hxçing mua tr 2 
den 6 tháng vã dO man an sâu vào 
ci'ra song tr 25-50m 

- Vat nuôi, cay trông; 
- Hoat dng san xuât; 
- Nuàc sinh hot/nhu câu thirc tê. 

2 Tir 3-6 tháng, thiu hiit nguôn nuâc 
tr 50-70% và khoâng cách xâm 
nhp tr cira song trên 50m 

- Vt nuôi, cay trông; 
- Hoat dng san xuât; 
- Nuâc sinh hoat/nhu câu th?c tê. 

3-4 Trên 3-6 thãng, lucmg nuâc thiu 
hit trên 50% 

- Con ngui, vat  nuôi, cay trng; 
- Hoat dng san xuât; 
- Nuâc sinh hoat/nhu câu thirc tê. 

Btrrc 2: Xác d!nh  các ni dung frng phó theo tu'ng giai doin 

* Dôi vói rüi ro thiên tai cap 1-2 

Phucmg an irng phó thrc hin theo phumg châm 4 tai  chô, cii th: 

Thi2' nht: Oil dgo, chi huy tgi châ 

- Chi dao  thông qua các van ban hành chInh (Cong din, chi thj v phOng 
chng han  han, xâm nhp man); 

- Chi dao  các co quan, dan vj chuyên ngânh tang cumg ph& hçip vói các cong 
trInh khai thác thUy li d xác djnh khã näng cung cp nuO'c tirâi, xây dimg phuo'ng an 
b tn ca cu san xut nông nghip phU hçip vâi khã nãng can déi nguôn nuOc; 

- Chi dao  thirc hin các bin pháp v cong trInh, phi cong trInh lien quan dn 
ngun nuâc, cung cp nuóc phiic vi san xut, sinh hoat; 

- Chi dao  cong tác vn hành hcp l h chüa nuâc, cOng trinh cp nuO'c; quân l 
chat chë ngun nuO'c, áp dicing các bin pháp thai tit kim, uu tiên dam bào cap dü 
nuO'c sinh hoat  cho nguO'i và gia sue; sü diing nuO'c tit kim, chng tht thoát nuóc. 

Th& hai: Ly'c lu'cmg, phuv'ng tin, vat  tw tQi chó 

- Huy dng và h trq than dan su diing các may barn cüa hO gia dInE barn 
nuâc t1r các khe sui, ao, h d phic vi cMng han;  dào ging các ao h nhO d cp 
nithc tuO'i; khoan ging d cp nuâc sinh hoat cho nhân dan vüng khô han;  uu tiên 
cung cp din và vat  tu, nhiên lieu c.n thi& cho các tram barn; 

- Huy dng 1irc luqng, phuang tin, vat  tu d tin hành nao  vet h thing 
keith, muclng, hO thng các triic kênh tuói tiêu k& hqp dam báo thông thoáng; 

24 



- TInh toán 1p dt them h thng các tram  born dã chin tai  nhthg vj tn 
thun 1çi ye nguôn rnxâc dé nâng cao näng 1%rc cp nuóc cho h tMng; 

- Linh hoat  diu phi, hôa mng luâi cp nrnc toàn tinh dé h trçi cho nhau 
(tram born cap nuâc bô sung ving din tIch tuâi do h chüa phiic v thiu hit 
nguôn nithc và nguçic lai); 

- Diu chinh co cu cay trng, vat nuôi, mña vii phü hqp v6i dci báo, cãnh 
báo và tinh hInh din biên han han và xâm nhâp man. 

* Di vó'i rüi ro thiên tai cp 3-4 

Thrc hin các phiiong an theo c.p d 1-2 và b sung mt s nhim vii quan 
trQng khác, gôm: 

Th nhdt. C'hi dçio, chi huy tgi c/iA 

- Chi do cong tác buy dng vat  ttx, nhân 1?c  d phiic vi chng hon; 

- Phân cOng các sâ ngành theo chirc nãng, nhim viii d kim tra, huOng dn 
nhân dan có các bin pháp tich nuâc; 

- Phát dng phong trào chng han  trong nhân dan; tin hành dng viên, khen 
thu&ng kjp thii di vth các don vj, th chi'rc, cá nhân có thành tIch xut sc trong 
cOng tác phông chng han  han. 

Thi' hai: Li!c lupng, phuv'ng tin, vt tu' tgi chó 

- Huy dng 1%rc luçmg, phuxmg tin, 4t tu d phiic vii chng ban. Triên khai 
các bin pháp tIch trü nithc; 

- H trçi dan chuyn di cay trng có nhu cu sir diing nuOc It nhung hiu 
qua kinh t cao; 

- Triên khai các bin pháp van  hành h chüa theo dung quy trInh van  hành 
trong müa kit. Khi xãy ra han  han cn th%rc hin các bin pháp uu tiên cap nuc 
sinh hoat,  c.p nuâc cho gia sue và cay cong nghip dài ngày có giá trj kinh t cao; 

- Chun bj các may barn dä chiM, born thuyn d barn si.'r diing dung tIch cht 
cüah; 

- Sira chüa gp nhftng cong trInh bj hu hông nng không dam bâo dn nrnc, 
nao vet h chira, kênh muong t'i ngun kinh phi sira chüa thuô'ng xuyên cüa don 
vi, dam bào không d rô ni, tht thoát ngun nuc; 

- Xây dirng và thc hin k hoach  diu tit nuóc, k hoach cMng hn ci th 
cüa don vj; 

- Xây dirng các mO hInh vói các loai cay, con dã dugc thir nghim có khã 
náng chju khô han,  tiêu thçt it nuóc. Tfu tiên cp nuóc cho sinh boat và các ngânh 
kinh tê hiu qua và giá tnj cao. 

4.6. Phwong an i'ng phó vói lc, set, mu'a dá 

Thien tai do lc, set, mua dá là loai hInh thiên tai bt thuông, din bin khó 
lithng và müc d ánh hu&ng có the rt 1n, de d9a tinh mang và gay thit hai  v tài 
san cüa ngui dan tren dja bàn tinh. 
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Cp d 
rüiro 

Ctwng d Khu viycIdii t1r9'ng bj ãnh 
hu&ng 

Ni dung ü'ng phó 

1 Cixô'ng d trung 
bInh 

- Trên biên: Tàu thuyên và 
ngix?ii (dôi vói nhüng tinh có 
biên); 
- D.t lien: con ngithi, hoa 
màu, nhà ci'ra ban kiên Co. 

- Ifng phó dôi vd 
ngu dan và tàu 
thuyên trên biên (doi 
vói nhüng tinh có 
biên); 
- U'ng phó trên dat 
lien. 

2 Cithng d manh,  
ion, phm vi ãnh 
huOng rng 

- Trên biên: Tàu thuyên và 
ngithi (dôi vOi nhttng tinh có 
bien); 
- Dat lien: con nguOi, hoa 
màu, nhà ci'ra, Cu sO h tang, 

- Tfng phó dôi vi 
hoat dng san xuât; 
- Tfng phó dôi vOi 
con ngui, vt nuôi, 
cay trông. 

* Dôi vói rüi ro cp d 1 

Ni dung phuong an üng phó theo phucmg châm 4 t.i ch gôm: 

Thu nhá't: ChI dgo, chi huy tgi chô 

- Chü dng cp nht các bàn tin cãnh báo sOm và ban hành cac Cong din, 
thông báo ye chi dao  img phó vOi thiên tai lôc, set, mua dá tOi các cap, các ngành 
d chü dng phông tránh; 

- Can cü vào dir báo, cành báo, tInh chit và din bin thirc th cüa tüng loai 
thién tai, Ban Chi buy PCTT và TKCN tinh chü dng chi dao  Ban chi buy PCTT 
và TKCN các huyn, thành phO triên kbai bin pháp üng phó phü hqp vOi trng 
tInh huông cii the; UBND các cap huyn, thành phO chi dao  UBND các xã, 
phuOng, thj trân sir diing h thông truyên thanh cUa dja phuung dê truyên các bàn 
tin d1r báo, cành báo dOng, lOc, set,... và huOng dn kiên thirc, k näng phông 
chông dông, iOc, set, mua dá den vOi nguOi dan trên dja bàn. 

Th& hal: Lzçc lwcrng, phutrng tin và vt tw tgi ch 

- Di vOl huyn có bin: Yêu cu các chü tàu thuyn khi ra bin phài có phao 
cru sinh va toàn b thUy thU, thuyn vien phài m.c áo pbao khi dang 0 trên bin; 
nhanh chóng di vào bO ho.c hoc di chuyên tim nui tránh, trü an toàn khi có gió 
mnh; to chüc hqp l di hmnh khai thác trén biên theo to, trong do dam bâo cir ly, 
khoang cách hçp l giüa các tàu thuyn d h trçY nhau khi g.p non. 

- Dam bào an toàn cho nguOi: 

+ Khuyn cáo ngu&i dan không 0 trong nhü'ng cn nhà tm, yu; tIm nui trü n 
an toàn khi có lôc và mua dá (khong di chuyên den duOi các cay iOn, nba tam); 

+ Khuyn cáo vic si'r diing din thoai, din gia diing khi có sAm set (rOt 
phIch cam, äng ten tivi và nhirng do din tü dang sà dyng). Trix0ng hp tryc trc 
hrOi din chung thI tOt nhât nên ngät câu dao hoc rOt bet phIch cam cOa các d din 
trong gia dI.nh ra khôi 0 din; 

+ KhOng nen ra ngoài lOc trOi có mua dOng kern theo sAm set và không duc 
lai gân nui có day din rui xuông; 

+ Nêu 0 ngoài trOi khi mua giOng có nguy co bj set dánh phài tim ch trO An 

26 



an toân, không dung trên di cao hay nh&ng khoãng dt trng, rng rãi nhu cánh 
dông, san chai... không nüp duâi cay cao ngoài dông trông; không khuân vác 4t 
diing bng kim loai  nhiz cuoc, xéng, baa, 1im...; 

+ Néu dang lam ngoài dng, nén chay dn noi nào gn nht d gilt minh 
duoc khô ráo. Nêu không kjp den nth an toàn, thI nén nüp nth thâp nhât, thu minh 
và chiim hai chân lai; 

+ Nêu dang di ngoài du?ing ma gp mua dá, phãi dlmg iaj  tim ch an, di mu 
bão hiêm dé tránh dá rth vào dâu, chi dá trên dung tan hêt mâi tiêp tic di d tránh 
trm nga. 

- Dam bão an toàn cho nhà cüa, cong trInh và tãi san: 
+ Khuyn cáo nguii dan, dcin vi,  doanh ngbip,.. 1p dt h thng ct thu 

lôi, ct chông set thIch hqp cho tlrng cong trInh; 

+ Xây dmg các cong trinh, nhà a kiên c& thumg xuyên chng chng nhà 
clta dê tang d vftng chäc nhäm dé phông lôc xoáy, gió gist, mua dá. các ctra 
biên, yen biên, noi trông trãi, nêu nhà i lqp bang lá, ton tráng km, fibro xi mãng, 
ngói có the dan len mái nhà các loai thanh nçp bang g, st, day kern c lan hoc 
các bao chüa cat dê han  chê tôc mái kbi có lc xoáy, gió git; 

- Khc phiic hu qua do l&, set, mua dá: buy dng 1rc lugng, phuang tin, vt 
chat trang bj d nhanh chóng giâi quyêt hu qua, tp trung mt so cong vic nhu: Thu 
dçn cành cay do; sàa chlta, khäc phc nhà sap, nhà toe mái...; khäc phiic các s1r cô tàu 
thuyn bj dánh chIm, trôi dat,  hu hông và to chüc tim hem ngithi, tàu thuyên bj mat 
lien lac;  ciru trq các cá nhãn, gia dinh khó khn; thông kê và dánh giá thit hai. 

* JJôi vó'i rüi ro cap do 2 
Thirc hin phuong an 1rng phó nhu & c.p d 1 và b sung ni dung: 

Tht' nhâ't: Cong tác chi dgo, chi huy 

- Chi dao  trrc tip tai  hin trix&ng; 

- Chi buy 1irc luqng h trc dan ung phó và khc phiic hu qua do lc, set và 
mua dá gay ra. 

Thi hal: Lyc lupiig, phucmg tin và v42t tu' tgi chó 

- Ngành din chü dng c.t din clic b tai  noi xãy ra sir c ngay khi phát 
hin tinh trng m.t an toàn trong 4n hành luói din do bj ãnh hu&ng cUa dông 
gió, 1c xoáy, mi.ra dá, set. Sau khi khäc phiic, sua chlta và darn bão chäc chän an 
toàn cüa h thông din thI phãi khOi phiic lai  ngay vic cung cap din cho kim vçrc 
dé nhân dan n djnh sinh hoat  và san xuât; 

- Huy dng lirc luqng, phuong tin d h trq các gia dInh s&a chlta gia c 
cong trInh, nhà & dan cu bj hu hông, thu d9n cay xanh bj ngä do và x& l' v sinh 
mOi tru&ng theo quy djnh; 

- Huy dng lirc lucmg, phuong tin y th d kjp th&i ciru trg các Ca nhân, h 
gia dlnh bj thit hai  sau thiën tai; 

- Huy dng 1%rc luçrng, phuong tin d thu dçn cay xanh, xü 1 rnôi truang 
sau thién tai. 
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4.7. Phwo'ng an frngphó vi náng nóng 

TInh trng nng nóng duqc xác djnh theo các c.p d và ving ãnh hu&ng 

Cap do mi ro Nhiet do 
Khu virc/di tirnng 

. banhhiro'ng 
1 Nhit d cao tr 39°C-40°C kéo 

dài tr 3-10 ngày 
Con ngithi, vt nuôi; 
Ho.t dng san xuât. 

2 Nhit dO cao trên 40°C kéo dài 
tr 5-10 ngày 

Con ng1Ii, 4t nuôi; 
Hot dng san xuât. 

3 Nhiét do cao trên 40°C kéo trên 
10 ngày 

Con ngixàri, vt nuôi; 
Hoat dng san xuât. 

* Dii vói rüi ro thiên tai cp d 1,2 

Tht nhcit: Chi dgo, chi huy 

- Cp nht các bàn tin cành báo sam và ban bath các van bàn dt chi dao 
irng phó vai nng nóng tai các cap, cac ngành và các huyn, xã bj ành huang dê 
chü dng phông tránh; 

- Can c1r vào dir báo, cành báo, tInh chit và din bin thrc t d chi dto 
trin khai bin pháp 1rng phó phü hqp vai tüng tInh huông ci,i the; 

- Tang cu?mg kim tra, giám sat vic chip hành các quy djnh cong tác v 
sinh an toàn thixc phm, v sinh môi trumg; chi dao  các bnh vin, các trung tam 
y t dam bào t& nht vic kbám chtra bnh, so cIru, cap cü'u nguai bnh trong 
nhüng ngày nng nóng. 

Thi' hai: Lur lupng, vt tu phu'o'ng tin tgi chó 

- Sir ding h thng truyn thanh cüa dja phuong d truyn tài các bàn tin dtr 
báo, cành báo v n.ng nóng và hucng dn kin thüc, k näng img phó vói näng nóng; 

- Trin khai các bin pháp bào v si.'rc khôe, phông bnh, dc bit là cho tré 
em và nguôi già; 

- Khuyn cáo nguai dan han  ch ra duôg trong nhftng ngày nng nóng, khi 
ra du&ng phài có bin pháp bão v, che tránh; 

- Phân lung giao thông, t chüc kim tra, xü l các tru&ng hqp vi pham 
quy djnh, dam bào cho nguai dan tham gia giao thông thông suôt, nhât là trong 
nhftng giô cao diem näng nóng; 

- Thirc hin các bin pháp tit kim ngun nuâc; xây dimg k hoach san 
xu.t hqp 15', b trI din tIch Va CO câu, thai vii gieo trng phü hçp vi näng 1irc 
nguOn nuâc hin co, phông chông sâu bnh, djch bnh, dc bit can chu 5' den tInE 
huông cháy rmg trong thôi gian xày ra nng nóng; 

- Tang cuang cong tác nao  vet, gia c& duy tu sfra chüa h thng kênh tuth 
dê dam báo dU cung cap nuâc phic vi san xuât nông nghip, nuôi trông thüy san, 
sinE hoat. Chuân bj phucing tin, trang thi& bj h trç cap nithc phông, chng han 
khi can thit; 

- T chrc 4n hành các Cong trInh thüy lvi, các cng ly nuac, tram born 
nuóc tu&i dam bâo diêu kin các cong trInh thüy lci vn hânh tt, cung cp dü 
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nuórc phiic vi san xut nông nghip, nuôi trng thüy san, phông, chng cháy rung, 
han chê ô nhiêm nguôn mthc; 

- Rà soát cay trng trén các tuyn ph, thiic hin trng mâi thay th cay có 
dâu hiu chét, kbô héo; 

- Khuyn kbIch các th chirc kinh th, x hi, nguôri dan 1p dt h tMng thu 
nAng luqng mt trii; nhàm giâm thiu ti da ãnh huông cüa nng nóng dng thai 
cung cap näng luçing sach,  phtic vi cho nhu cu san xut, sinh boat. 

* Dôi vó'i rüi ro thiên tai cp d 3 

Tip tiic trik khai các phuong an nhi.r di vâi rüi ro thién tai cp dO 1, 2 và 
thrc hin mOt so nhim vi trçng tam sau: 

Th&nh&. Chidgo, chihuy 

- Chi dao  Sâ Y t trin khai cong tác phông ching djch bnh müa h, không 
dê büng phát djch bnh; bô sung them phông khám, giu?mg bnh dê khám chtta 
bnh, so ciru, cap ciru ngithi bnh trong nhU'ng ngày nng nóng; 

- Kim tra, giám sat vic chip hành các quy djith v v sinh an toàn thirc phm; 

- Clii dao  cong tác phông, chng dui nuâc, dc bit là tai nan  du& nuóc tré 
em trong dip  he. 

Thi' hai: Lzrc lup'ng, phu'o'ng tin và vIt tu' tgi chô 

- Rà soát, dam bão diu kin sinh boat và sirc khôe cho ngui già, tré nhô tai 
các trung tam bâo trV xà hOi; 

- Trin khai dng bO cong tác pbông, chng dui nuâc, dc bit là tai nan 
du6i nuc trê em trong dip  he; 

- Xr l kjp thñ các sir ci v din; b trI k hoach ct din hçp l. Không 
ct din trong lüc cao dim th?yi tit nng nóng tai  các khu virc trong diem và thyi 
dim nng nóng nht; 

- B sung các tram born tang áp dam bào cung cp dü nuc sach  cho nguui 
dan, ban  ch müc thp nht tInh trang mt rnthc sach  citc bO tai các khu dan cu. 
TriRmg bçip bj mt nuâc, thiu nuâc phãi bê trI cp nurc luu dng; 

- Xây dirng các bin pháp phông cháy chtia cháy; chu.n bj sn sang v thit 
bj, phuong tin, nhân hrc duy trI 1nh trirc 24/24 gi?s sn sang thçrc hin nhim vii 
khi xày ra cháy n& 

4.8. Phwo'ng an á'ngphó vó'i nithc bin dâng 

Bithc 1: Xác djnh tirng tho'i dim urng phó nuIrc biên dâng 

Kbi có bäo (ATND) xãy ra gay ra hin tuçing nuóc dâng do bão (ATND), 
cap dO rüi ro thiên tai duçic xác djnh dira vào rniIc nuó'c bien dâng và vüng ãnh 
hithng cüa tinh, ciii the: 

Cp dO 
rüi ro 

Vj trI hoit dng cüa bão 
(ATND) 

IJôi tu'çrng bj ãnh hur&ng 

1-2 Nuc biên dâng tu 2-4m - Co s& nuôi trông thüy hài san yen bô'; 
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Cap d 
rüi ro 

VI  tn hot dng cüa bão 
(ATNED) 

Di ttrçrng bj ãnh hu'&ng 

- Dan cu a các huyn dão; 
- Các cong trInh, co sâ h tang, giàn 
khoan,... 

3-4 Nuâc bin dâng tir 4-8m - Tàu thuyn hoat  dng yen bô; 
- Co sâ nuôi trông thüy hài san yen b; 
- Dan cii a vñng yen biên, yen song; 
- Các cong trInh, Co s h tang (nhà 
cira, cong trInh dê diêu, pctt,...) 

5 Nrnrc biên dâng trén 8m - Dan song yen song yen biên, dat lien 
khu vrc trüng thâp,... 
-Cosâhtâng; 
- Các hoat  dng san xuât, kinh tê, xä 
hi trén toàn tinh. 

Bu*c 2: Xác d!nh  phtro'ng an u'ng phó theo các thôi diem 
* Nithc bin dâng tir 2-4m (rüi ro thiên tai cp 1 và 2) 

Thrc hin theo phizcmg châm 4 ti ch6: 

Thi nMt: Chi dgo, chi huy tcii chó 

- Ra thông báo, cong din, van bàn chi dao  các dja phuong, don vj t chtrc 
phOng, tránh, irng phó vii nithc bin dâng; 

- Chi dao  các huyn, xã sn sang phuong an dam bào an toàn tàu thuyn 
trén bin và khu vrc yen by: Huang dan, neo du tàu thuyên; di chuyên lông be, 
nguôi trên các lông be vào noi an toàn,... 

- Chi dao  các huyn xã len phucrng an so tan dan: Xác djnh so h/nhân khâu 
tai các huyn xä can so tan; tO chi'rc chi huy so tan; huy dng lirc huçng so tan; 
dam bào hau  cn noi so tan,... 

- CM do các huyn xã len phi.rong an dam bào an toàn cho nhà cira, các cong 
trInh và co sO ha tng giao thOng, thüy igi, phông chng thiên tai và các cOng trInh 
quôc phông an ninh; 

- Phan cong kim tra, dOn dc tai  các huyn, xa và tai  hin tnuOng (0 tmg 
xa); huOng dn huyn yen bin phãi chü dng d phông lii xãy ra, sn sang 
phixang an phOng, chông lü do miza, bâo có th gay ra. 

Thi' hat: Lc lirng, phwo'ng tin tgi châ 

- Phuang an huy dng ngun nhân hrc 1rng phó: Xác djnh 1irc huqng lrng 
phó bao gOm nhttng don vj nào; so huqng bao nhieu; dóng quân tai  dâu d có k 
hoach diêu dng 1rng ciru cho phü hcTp; 

- Xác djnh s hugng, phuong tin c.n huy dng, trixng diing khi Co yêu cu; 

- Len phucing an dam báo an toàn tàu thuyn: 

+ Xác dinh duoc s hucng c11 th các tàu, thuyn cüa dja phuung dang hoat 
dng tren biên; 
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+ Xác djnh vic chng cMng, neo d,u tai  bn hoac di chuyn dn nth an toãn; 
+ Xác dinh lire krqng h trçl dan d di chuyn lông be, so tan ngui tai  các 

khu vrc nuôi trông thüy san,... 

- Len phuong an so tan dan: 

+ Xác djnh s hiiInhân khu so tan (cii th ti'xng thôn, xóm...); 

+ Xác dinh các dia dim so tan; 

+ Xác dinh lirc lucrng ho trçi so tn dan; 
+ Xác djnh 1irc liiçing, phrong tin h trçr nhân dan so tan dn các cong 

trInh hen cô (t sO co quail, trumg h9c, tram y tê,...) truóc khi bj ngp [cit và ãnh 
humg cüa nuâc dâng. 

- Phucing an dam bâo an toàn nhà cira, Co sâ ha tang: 

+ Xác djnh các Cong trInh, nhà ci'ra và các khu virc cn phãi bâo v; 

+ Xác djnh các bin pháp d bão v cong trInh: dê, kè, ha chüa,... 
+ Xác djnh lirc luçing h trçr dan bão v các cOng trInh trên câng bin, các 

khu cong nghip, các cOng trInh vin thông,...; 

+ Xác djnh ni dung kim soát an toàn dai vOi các cOng trInh d có phuong 
ánbâov,xü1sircô; 

+ Xác djnh [crc  hrcing tham gia 1mg trrc sn sang trin khai ciru trçl, thu h - 
ciru nan,  so ciu - cap cüu,... 

- Theo dOi, báo cáo kjp thri các tInh huang phirc tp cn sir trg giüp tr cp 
trên d xir 1, img phó. 

Thi' ba: Hau ccn, vt tw, nhu yê'u phdm tgi chô 

- Len phuong an hu cn, 4t tu, thu yêu phrn tai  các khu vrc so tan: m 
torn, nuâc uông, thuôc men,... 

- Xác djnh ni dung dam bâo hu cn tü nguan dr trU cüa chInh quyn va 
nhân dan tai noi so tan; 

- Xác djnh các vt tii c.n thit d xCr 1 ngay giô du các sir ca khi có yeu cAu. 

* Ntrrc bin dâng tir 4-8m (rüi ro thiên tai cp 3 và 4) 
Thrc hin theo phucrng an thu dai väi cp dt rüi ro 1 và 2 và ba sung them 

mt sa thim viii cap bach khác, gOm: 

Thi nht. Clii dgo, clii huy: 

- Nêu phucing an chi dao,  chi huy khi có nuórc bin dâng (trin khai thành 
1p Ban chi dao,  Ban chi huy tiên phuong; bô trI [crc luçrng xuOng hin trixông chi 
dao, chi huy tai  ch,...); 

- Ra 1th so tan dan; chi dao  cuông ch dai vói các h dan không thirc hin 
sotán; 

- Nêu các cong tác chi huy tai  hin truông (nu co). 

Th& hai: Lrc lwcrng, phuv'ng tin tgi chë: 

- Huy dng [crc luçrng, phuccng tin h trçi nhân dan so tan dn các cong trInh 
kiên ca (trii s Co quail, trirng h9c, tram y tê,...) theo k hoach  dâ phân công; 
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- Trin khai lirc 1uqng, phuong tin d th%rc hin ni dung dam bâo an ninh 
trat tr khu vic bj ãnh hithng: Xác djnh thim vt cho don vj, ni dung thi.rc hin; 
huy dng lirc luqng, phuong tin thirc hin; 

- Trin khai 1irc luqng, phucmg tin d thrc hin ni dung dam bâo giao 
thông, thông tin lien 1ic: Xác djnh nhftng ni dung, nhim vti cn thi.xc hin; phân 
giao nhim vi cho các don vj thirrc hin; 

Th& ba: Hu ccn, vt tw tgi ch 

- T chüc phuong an dam bão hau  c.n tü ngun dir trir cüa chInh quyn và 
nhân dan tai ncii so tan; 

- Trin khai ni dung bâo dam cp din: Xác djnh nhüng nOi  dung, nhim 
vit cn thirc hin; phân giao nhim vi cho các don vj thirc hin ni dung nay; 

- Trin khai ni dung dam bão vat  tu, thu yu phrn phiic vi phông chng 
thiên tai: Xác djnh nhftng ni dung, thim vi can thirc hin; phân giao nhim vii 
cho các don vi thirc hin ni dung nay. 

(N5i dung các phwo'ng an v an ninh trat  tic, giao thông, thông tin lien lgc, 
hu ccn, du'crc thyv hin nhu hu'óng dan dôi vó'i bào, ATND). 

* Ntrrc biên dâng trên 8m (rüi ro thiên tai cp 5) 

Thi;rc hin theo phuong an 1rng phó vâi cp d 3-4 và triên khai mt s 
nhim vi sau: 

Thi nhát. Cong tác chi dgo, chi huy 

- Lap Ban chi huy tin phuong ti các vüng tr9ng dim có sir chi dao  cüa 
ChInh phU, Ban chi do Trung uong v Phông chng thiên tai và Uy ban rng phó 
su c thiên tai và tim kim ciru nan; 

- Thirc hin sir chi dao,  chi huy theo cp trén. 

Thi' hai: Lc lup'ng, phwcrng tin tgi cM 
- Huy dng lic luqng,phuong tiên so tan toàn b dan khu vrc yen bin, khu 

vçrc lan can  bj ânh huâng bi nuOc dâng dn noi an toàn; 

- Huy dng lrc luçing, phuong tin d üng cüu kjp thai các tInh hung cü'u 
h ciru nan, sir c cong trInh; 

- Tip tiic trin khai ni dung dam bâo an toàn giao thông, thông tin lien lac, 
an ninh trat  t11  tai  các khu vçlc bj ãnh huOng và khu virc duqc huy dng d dan dn 
sotán. 

Thi ba: Háu ccn tai cM 
- B trI thu yu phm, thuc men và các vat  diing thi& yu khác tai  các khu 

vuc satan; 

- Huy dng vat  tu, dü tr d xfi l các sir c khi có yêu cu. 

4.9. Phwong an á'ngphó vó'i dng dat, song thtn 

* Dng dat xãy ra v' câpd \TI tr& xuông v&i chn tam trong khu virc 
tinh, khong co canh bao song than (rm ro thien tai cap dQ 1) 

Ni dung phuong an 1rng phó theo phuong châm 4 ti ch: 
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Thi nhá't: Cong tác chi dgo, chi huy 

- Chi dao  cong tác trirc ban 24/24 gi? dé nhn và truyn tin cãnh báo t1r 
Vin Vt l dja câu; 

- Chi dao  các s&, ngành nht là lrc luçing cong an, quân di chun bj lirc 
luçmg, phixo'ng tin và trang thiêt bj d sn sang üng phó khi xãy ra sir c ye cong 
trInh, ca si ha tang. 

Thj' hai. Lirc lwcing, phwing tin và vt tw tgi chO 

- San sang các lirc krçmg, dc bia là 1irc luçmg quân dci,  cong an d irng 
phó khi xày ra các s1,r c; 

- Sn sang các phucmg tin, vt tu d di chuyn và xi1 1 các s c& 
* A A A 9 A r . A 9 7 Dçng dat cap VII tro' len vo'i chan tam trong khu vlrc tinh hoic anh 

hithng do chn tam & khu viyc lan cn và không có cãnh báo song thn (rüi ro 
thiên tai cap d 3-4) 

U'ng phó theo phuong châm 4 ti ch gm: 

Thá nhá't. Oil dgo, chi huy 

- Chi dao  cong tác img phó bang các van bàn (cong din, chi thj,..); 

- Chi dao  các si ngành trin khai các bin pháp dam bão an toàn h chüa 
nrnc khi cO sir c do dng dt gay ra; thuèrng xuyên thông tin v an toàn h cht'ra 
dn các dja phuang lien quan d phi hçp 1mg phó, thirc hin so tan dan nhm 
dam bào an toàn tInh mang cho nguYi dan & các vüng ha du ho chüa; 

- Chi dao  cOng tác so tan dan; 

- Chi huy 1irc lucmg 1mg phó tai  hin tru?mg. 

Th hai. Ly'c lwcrng, phuviig tin và vt tw tqi chg 

- Huy dng 1irc luqng, phumg tin, kinh phi, vt tu, tai  ch sn sang h trçY 
4n chuyn ngithi dan so tan, h6 trg luang thirc, nuâc ung, nhu yêu phâm,... tai 
ncii satan; 

- T cht'rc 1irc luqng, phucmg tin, vt tu d chi vin, tim kiêm ciru nan  khi 
có dng dt: thirc hin cong tác tim kim c1ru nan  di vi nguôi bj nan  trong tInh 
hung nhà sep, 

cay ion, trii din ngä d&.. do dng dat gay ra, huy dng 1irc lugng, 
phuong tin tin hành ciru nguii kçt trong các dng d nat; 

- Tang cuông lirc luçmg các y, bác sT cüa các bnh vin thçrc hin cOng tác ciru 
chi)a nguOi bj thuong. Co th 1p phuong an bnh vin dã chin khi có nhiêu nguOi 
bi thucing; h trq djch vii y t, phông, chng djch bnh cho khu vçrc bj ãnh hirOng; 

- Kim tra, giám sat cOng tác v sinh an toàn thçrc phm yà cung cp nuOc 
sach tai các vüng trçng diem. Can c1r vào tInh hinh s1rc khóe, bnh tt ti cong 
dng dan cu 0 nhftng vüng xày ra dng dt d h trg tang cuOng Co SO thuôc, hoá 
cht phiic vi cong tác bão ye, chàm soc sic khóe nhân dan và xci 1 ye sinh môi 
trtthng, phông ngüa djch bnh; 

- Trin khai phuong an phông cháy, chüa cháy; do tim, xci 1 và vô hiu hóa 
các vat 1iu cháy n có the con sot 'ai,  iirng phó vOi các tInh hung hoi dec, hcri ngt; 
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- Huy dng may moe, thi& bj cüa các don vj, doanh nghip dang thçrc hin 
xây dirng trên dja bàn tinh d phi hçip vâi tim kim c1ru nn trong các tInh hung 
s.p nhà do dng dt gay ra; 

- Trin khai phizang an dam bâo an ninh tr.t t1r ti khu virc dan di dôi d 
bão v tài san ngi.thi dan; diu pMi giao thông, dam bào an nirth trt tir, tránh 
tru&ng hqp ké xu lçii ding tInh hInh; dam bào an toàn giao thông, phong tOa các 
câu vuçYt, h.m chui cho dn khi có kt 1un v d an toàn sau dng c1t. 

* Dng dt vó'i cu*ng d lOn (>9 dRichter) xãy ra & khu vurc rãnh nuthc 
sâu Manila — Philippin, dir báo có the tio ra song than cao Sm & khu vurc vüng 
bin cüa tinh. Thô'i gian song than di tfr vüng rãnh ntr&c san Manila tói vüng bo' 
bin Vit Nam san khoãng 2 giO' (rüi ro thiên tai cp d 5) 

- Ra lênh so tan dan toàn bô khu vuc yen bin và khu vuc lan can; 

- Huy dng 1irc krçrng toãn tinh d t chüc so tan dan; üng cüu tim kiêm ciru n?n; 

- Các ni dung khác thirc hin nhu di vi tInh hung 2. 

4.10. Phwo'ng an üngphó vó'i ret hzi, su'crng muôi 
* DIi vOi rüi ro thiên tai cp d 1: 

- Van phOng Thix&ng trirc Ban Chi huy PCTT tinh chü dng cp nht các 
bàn tin cänh báo s&m và tham muu, ban hành các Cong din, van bàn chi do rng 
phó vâi ret hi, siiong mui tâi các ngành, các c.p d chU dng phông tránh; 

- Chi dao  các huyn, thành ph can cü tinh tInh thc t khn truong trin 
khai Phucmg an, K hoch phOng, chng, üng phó vâi ret hi, silong mui di vi 
vt nuôi, cay trng và hot dng san xut,... 

k• • 9• A * Doi vo'i rui ro thien tai cap d9 2 

Trin khai các hoat dng ging nhu di vOi cp d rüi ro thiên tai cp d 1, 
tp trung vào các nhim v11: 

- Trin khai dng b các bin pháp chng ret cho ngui, dc bit luu 
tucmg d bj tn thuo'ng nhi.r ngithi già, tré em, ngui khuy& t.t; 

- T chüc che chin, lam chung cho gia süc, gia cam; bão dam ngun thüc 
an cho gia sue; 

- Trin khai bin pháp bâo v cay trng phü hçp, nghiên cñ'u d xut, áp diing 
ging cay trng, 4t nuôi thIch nghi v&i diu kin thai tit khâc nghit; Chun bj 
phuong tin, trang thit bj h trçi che chn, bào v cay trng và vt nuôi khi c.n thit; 

- Sn sang trin khai phucng an khc phiic và phiic hi san xut sau thiên tai 
(chun bj dU Co SO v ging cay trng, 4t nuoi); 

- Xây dmg k hoach dr trct luong thirc, nhu yu phm, thirc an chän nuôi; thirc 
hin các bin pháp tit kim din, cht d& d d phOng hin tuçing ret hti kéo dài; 

- B trI lirc 1uçng, phuong tin d xir 1, kh,c phc thiên tai: khn truang h 
trq v.t tu, ging cay trng, 4t nuOi cho các h dan bj thit hai;  n djnh san xut; 
h trq gao ciru dói cho các ho bj mt müa do thiên tai,... 
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IV. PHAN CONG NHIM VI,J 

1. Các thành viên Ban chi huy PCTT & TKCN tinh 

Trrc tip chi dao,  diu hành cong tác PCTT tai  các dja bàn dã duçc phân 
cong cüa Chü tjch UBND tinh kiêm Trtiâng Ban chi huy PCTT & TKCN tinh. 

2. Ban chi huy PCTT&TKCN tinh 

Ban chi huy PCTT&TKCN tinh tham muu gilip UBND tinh quail 1 hot 
dng phông chng thiên tai và TKCN trén dja bàn tinh; chi buy, diêu hành cOng 
tác phông ngüa, irng phó, tim kim ciru nan  và khc phiic hau  qua thiên tai trên dja 
bàn tinh Ninh Birth theo quy c1nh cUa pháp 1ut, gm: 

- Xây drng và chi d.o thiic hin phuong an üng phó thiên tai theo cp d 
rüi ro thiên tai; D an tim kim ciu nan;  Phuong an Hu phuong và khc phçic hu 
qua thiên tai; Phixcing an phông, chng üng; Phuo'ng an trin khai 1rng phó vói tInh 
hung bão rt manh  và siêu bâo... 

- Hithng dn, kim tra, don dc các cp, các ngành và nhân dan thrc hin 
các bin pháp phông, chng và khc phiic h.0 qua mua, bäo, lü liit, lOc, set, lü 
quét, sat  1& dt do mua lü hoc dông chày, siit lün dt do mua lü hoc dông chày, 
nuâc dâng, xâm nhp man, nng nóng, han  han, ret hai,  mua dá, suong mui, dng 
dt và song thAn... chi huy h dê, dam bào an toàn h dp, cong trinh phOng chng 
liit bão. 

- Chi dao  Tiu ban Tin phuong, Tiu ban Ciru h cüu nan,  Tiu ban Hu 
phuong và các don vj có lien quan xây dmg và trin khai theo phuong an da duqc 
duyt, kbAn trucing t chüc img phó, xir l kjp thyi vói các din bin thiên tai (mua 
lan, áp thAp thit dói, bão, lü, ngp 1i4, han  han, nng nóng, ret hai,  mua dá, ding 
dAt, song thAn...) bào v san xuAt, các Co s kinh t - xä hi, các khu dan Cu; t 
chirc ciru h, ci'ru nmn khAn cAp và nhanh chóng khAc phc h.0 qua thiên tai trên 
da bàn tinh. 

3. B Clii huy quân sir tinh 

Xây dirng, t chüc thrc hin phuong an ci'ru h, cü'u nan  khi ATND, bão, lü, 
1c, mua dá, dng dAt, song thAn... xây ra; phrnmg an hçTp dng tác chin giüa tinh, 
huyn, thành ph và các don vi dóng quân trên dja bàn d sAn sang buy dng 
phuo'ng tin, 1irc liiçmg co dng tham gia irng phó vfi thiên tai khi có yêu câu; 
phi hçp vâi B chi huy b di biên phOng tinh, COng an tinh xây dipig phuong 
an phi hçip tim kim ciru h, cIru nin có yu t nuâc ngoài tham gia khi xây ra 
thiên tai. 

To chüc k kt hip dng 1rc luçmg vai các don vj Quân di cüa B, Quân 
khu dóng quân trên dja bàn tinh; dng thai phi kt hgp vói các Ban chi huy quân 
si,1 CáC huyn, thành ph d phân chia 1irc luçing. 

4. B Chi huy B di biên phông tinh 
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- Xây dimg và t chüc thirc hin phuang an quãn 1, kim soát, huóng din, 
kêu gçi t.0 thuyn hoat  dng trên song, trên bin v ni tránh, trü bão an toàn phü 
hqp vi din bin cüa ATND, bäo, dng dt, song than. Thix&ng xuyên thông tin, 
htr&ng dn cho chü tâu thuyn, ngu dan dang hot dng trén biên 11am chäc diên 
bin, hu&ng di chuyn cüa ATND, bâo d phông, tránh an toàn; dông thji, thrc 
hin các bin pháp bão v tài san tai  các khu neo du tàu thuyên tránh, trñ bão; 
kim soát ho?t dng cUa các chôi canh thüy san, hâi san khu vrc bäi bôi yen biên. 

- Phi hqp vii UBND huyn Kim Scm xây dirng, to chirc thrc hin phucing 
an di dan phIa ngoài dê BInh Minh II vào trong dê và các h dan có nhà yen song, 
yen bin không dam bào an toàn dn các dja diem tránh trü an toàn khi có bão, 
dng d.t, song thn. 

- Phi hçip vâi BO Chi huy quân sir tinh, Cong an tinh xây dimg, t chirc 
thirc hin ph'ircmg an cüu h, c1ru nan  trên biên và vüng yen biên khi xãy ra thiên 
tai và phtrcmg an ciru h, cüu nan  trên bin và vüng yen bin khi có yêu th nithc 
ngoài tham gia. 

5. Cong an tinh 

- Xây dmg, th chüc thirc hin phuong an dam báo an ninh, trQt tçr, an toàn 
xä hi khi xãy ra thiên tai; b trI 1irc krçing, phi hçp vOi thanh tra giao thông t 
chüc phãn 1ung, hu&ng dn giao thông tai  khu vrc bj thiên tai, kiêm soát chit ch 
phucmg tin giao thông qua các dotn dithng ngp, các bn do ngang, dO d9c. 

- Phi hçp vi 1irc luçmg quân di và chInh quyn dja phucmg trong vic so 
tan nhân dan, tham gia ciru h, ciru nan  và giüp dan khc phic hQu qua; phi hcip 
vói S& Nông nghip và PTNT, UBND các huyn, thành ph và các don vj có lien 
quan kim tra, xü 1 các vi pham theo quy djnh cüa pháp lut v dê diu, 1ut 
phông chng thiên tai. 

6. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn 

- ChU trI, phi hçp vth các sâ, ban, ngành có lien quan và UBND các huyn, 
thành ph thng kim tra dé diu, h dp, các trng dim xung yu truâc müa mua, 
bâo. Xây drng, t chüc thirc hin phuo'ng an chng 1ng, cMng han,  phuong an 
hu phuong và khc phiic hu qua thiên tai khOi phiic san xu.t. 

- Kim tra, don dc, hu&ng dn UBND cac huyn, thành ph 1p k hoach, 
phuong an PCTT, quy chê phi hqp vci các Doanh nghip trên da bàn trong vic 
x 1 s cO, khac phtic h.0 qua thiên tai dam bão phü hçp vi diu kin thrc th cüa 
ti'irng dja phuong, dáp üng yêu c.u, nhim vii PCIT näm 2019. Dng thi, chü trI, 
phOi hçp v&i các don vj lien quan t chüc th&m djnh cac k hotch, phuong an 
PCTIT, quy ché phôi hçip do UBND các huyn, thành ph xay dimg. 

- Kiem tra, don dOc UBND các huyn, thanh pM, COng ty TNIHH MTV 
Khai thác cOng trInh thuSl igi tinh tp trung kim tra, rà soát các khu virc tr9ng 
diem, vj trI xung yu, phát hin và x'r l, khc phic kjp thai các tn tai  v d sOng, 
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dê h, dip, kè, cng, cong trInh phii trçi phông chng thién tai và h thng cong 
trInh thus' igi dam bão an toàn, dáp i'rng yeu cu, nhim vi phông, chng thiên tai. 

- Theo dôi chit chê din bin cüa han  han, xâm nhp man, phi hgp vth 
UBND huyn, thành phô rà soát quy hoach d chü dng diu chinh b trI cay 
trông 4t nuôi phii hcip vâi khã näng cung cp nithc cüa tüng vüng, tüng dja 
phuo'ng; chi dao  Cong ty TNHH MTV Khai thác cong trInh thüy lçii t chüc quail 
1, 4n hành các cong trInh trên h thng dê không d xâm nhp man,  diu ti& h 
chira; ChU dng don dc vic kim tra, sira chüa, khôi phiic hoat dng cüa các 
cong trInh cap nuOc tp trung, các ging ao d i'rng phó vâi tInh hInh nng nóng, 
han han, xâm nhp man,  dam bão cp nithc ng9t phiic vi san xut nông nghip và 
dan sinh khi han  han, xâm nhp man. 

7. S& Thông tin và Truyên thông 

- Xây dimg phuong an dam bâo thông tin lien lac  24/24h, kjp thai trong mi 
tinh hung ti'r tinh dn các huyn, thành ph và các trçng dim, dac  bit trong 
truô'ng hgp xu.t hin lü ion kéo dài gtp sir c mt din luOi, không the thông tin 
lien lac  bang hü'u tuyn và các mang vin thông vOi tram do mirc nuOc Hung Thi - 
Hôa BInh trInh Ban chi huy PCTT&TKCN tinh phê duyt. 

- T chüc thirc hin phucing an dam báo Thông tin lien lac  dã dugc phê duyt; 
chi dao,  dOn dc các dcm vi vin thông, buu chmnh trên dja bàn tinh dam bão thông tin 
lien lac  theo phuong an dugc duyt phiic vçi cOng tác chi dao,  diêu hành vic phông 
tranh, üiig phó vOi bão, lü, dng d.t, song thn, cong tác tIm kim cru nan, 

- Chi dao  các doanh nghip thông tin di dng chuyn các thông tin v dng 
dt, song thn do vin Vt l dja c.0 cung cp dn các thuê bao di dng trong khu 
vrc bj ánh huOng duOi hmnh thüc tin nhn. 

- Phi hop vOi Ban chi huy PCTT & TKCN các cp, Vin Vt l dja cu, 
Dài KTTV tinh, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, các don vj vik thông trên da 
bàn thc hin t& cOng tác thông tin, tuyên truyn ph biên kiên thüc ye bo, lü, 
dng dt, song th.n,... nâng cao nh.n thirc cong  dng. Giüp cong dông hiêu biêt 
cách phOng, tránh, 11ng phó vOi bão, 111, dng dat, song than. 

- Phi hop vOi SO Nông nghip và PTTN, Dài Phát thanh và Truyén hInh, Báo 
Ninh BInh và các co quan thông tin, dai  chuing 0 tiinh tang cu?mg thông tin, truyên 
thông v tInh hInh han  han, thi&i nuOc, xãm nhp man;  các bin pháp chi dao  üng 
phó d cong  dng bitt và chü dng thçrc hin tit kim nuOc; biM duong, khuyn 
khich nhtrng cá nhân, t chcrc tIch circ và sang tao  trong üng phó vOi han  han. 

8. S& Giao thông 4n tãi 

- Xây dirng, tè chIrc thirc hien  phuong an dam bão giao thông thông su& trên 
các tuyn quc l üy thác, thrOng tinh và giao thông thüy ni da; có phucing an dê 
phông, xtr 1 các vi trI sat io gay ách tc giao thông. T chOc phân luông xe di tinh 
Hôa BInh và các tinh Tây B.c khi Quc 1 12B bj ngp 1it mt s doan. 
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- Phi hqp vói UBND huyn Gia Vin chi clao Doanh nghip tu nhân Xuãn 
Quyn thc hin cong tác dam bào giao thông qua c.0 phao Dng Chua theo 
phuong an duçic duyt khi có tInh hung liit, bAo; dng thai, chi dao  các Ban 
QLDA DTXD dam bào giao thông, an toàn giao thông dumg thüy, và hành lang 
thoát lü tai  các vj trI clang thi cong di dang do Sâ lam chü du tu. 

- Dam bào an toàn giao thông, an toàn cho các bn cãng, bn thuSr ni dja, 
các tuyn do ngang, dO dcc trén dja bàn toàn tinh. Xây dçrng, th chüc thrc hin 
phuong an tránh trü bão, lii dam bão an toàn cho các phuong tin thuS' trên các 
tuyên song. 

- Xây dirng, th chüc th%rc hin phuong an huy dng phuong tin vn tài clap 

üng yêu cu img phó thiên tai. 

9. Sr Y t 

- Xây dimg, th chüc thirc hin phuo'ng an cp cüu, diu trj, chäm soc src 
khoè nhân dan, v sinh môi trix&ng, ngu6n nuâc sinh hoat,  phOng chng djch bnh, 
v sinh an toàn th1rc phrn, xü iS' djch xut hin sau thiên tai trên dja bàn toàn 
tinh. Co k hotch phân b cci sé thuc phOng, chng bão, 1iit; hóa chat phOng, 
chng djch bnh.. 

- Xây dimg, thirc hin phuong an so tan, di diii Co s& y t khi xày ra ngp 
lut, sp d d nhanh chóng thu dung cp elm, diu trj nan  nhân trong mi tInh 
hung khn cap, dam bào diu kin cho các Co sà y th hoat dng, tuyt dôi không 
d ngithi bnh, nhân viên y t bj thit mng do itt, bão, thiên tai. 

- Chi dao,  huóng dn các co s y t chU dng kim tra, giám sat báo dam an 
toàn môi truOng, tránh bttng phát djch bnh do ânh hu&ng han  han, thiu nuc, 
nng nóng kéo dài. 

10. S& Giáo duc Va Dào tao 

- Xây ding, t chlrc thirc hin phuong an bão dam an toàn cho giáo viên, 
hc sinh, sinh viên và an toàn trixOng, lap hc trong bâo, itt, dng dat, song thin. 
Co k hoach bão dam chuong trInh, thii gian hc cho hc sinh các xà vttng bj ãnh 
huang etta bão, itt, dng dt, song thin, nng nóng, ret dam, ret hai,  suong mui 
nht là các khi lap cui cap. 

- Tüng buac dua kin thlrc co bàn v bão, itt, dng dt, song thin, han  han, 
xâm nhp mn, itt quét, sat  Ri dat,... và các phuong pháp phông, chéng, 1mg phó 
vào chucmg trinh dào tao  cho hc sinh, sinh viên theo huO'ng dn cüa B Giáo dic 
và Dào tao. 

11. Sr Cong thirong 

Xây dimg, t chlrc thirc hin phucing an d? trCt, dam báo cung cp hang hoá, 
thu yu phm cn thi&, tht là lucmg thirc và nithc ung, sn sang cung cp cho 
vttng b thiên tai, lyt, bâo, nng nóng, han  han, xâm nhp man khi có yêu cu. 
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12. S& Lao dng - Thirong binh và Xã hi 

Xây drng, t chirc thirc hin phirnng an c(ru trq nhân dan vi1ng bj thiên tai; 
tham muu, d xut các chInh sách c1ru trç kjp thôi khi Co thiên tai xây ra. 

13. S&Xãydiyng 

- Chi do, huâng dan, kim tra, don dc, giám sat các chü d.0 tir xây dçrng, 
t chCrc thirc hin t& phiiang an dam báo an toàn cho các cong truO'ng xây dirng, 
các nhà xu6ng, cong trInh xây dirng tr9ng dim; tham mu'u khc phiic, xi'r 1 sir c 
các cong trInh xây dirng do thiên tai gay ra. 

- Trin khai rà soát, kim tra, huó'ng dan, don dc các t chüc, cá nhãn thirc 
hin nghiêm quy hoach,  quy chun, tiêu chun thit k xây dirng các khu do thj, khu 
cOng nghip, khu du ljch phü hçip vi phãn yang dng dt, song than theo quy djnh. 

14. S& Tài chInh 

Phi hcp vth các sâ, ban, ngành, tham muu cho UBNID tinh b tn kjp thai 
kinh phi dam bào cho cOng tác phông chng thiên tai, khc ph%ic hu qua, h trq 
kho khàn cho ng bj ãnh hthng thiên tai và tu si'ra cong trInh phOng chng 1%it 
bäo; cong trInh bj hu h.i do thiên tai. 

15. S& Tài nguyen và Môi trirong 

Chi dto, kim tra, don dc Dài KT11'V tinh thirc hin t& cong tác dr báo, phát 
các bàn tin dir báo, cãnh báo v áp th.p nhit dai, bão lü, nng nóng, ret dam, ret 
hai, dông 1&, sirnng mui, gió müa, câi tin nâng cao chit lucmg ni dung, hInh 
thüc cung c.p thông tin d1r báo phü hqp vai tirng di tuçcng tip nhn; theo dôi, 
quan trc, dir báo sam km luçing ff1 v các h chüa phiic chi dao  4n hành, phông 
chng ff1 cho các h chüa có hiu qua. 

16. Thanh tra tinh: 

Xây dçmg, thirc hin k hoach  kim tra cOng tác phông chng thiên tai, quân 
1 dê diu, các cOng trInh thuS' igi khác và cOng tác "4 ti ch" cüa càc dja phucrng, 
dcm vj; kin ngh xir iS' kjp th?ji các hành vi vi phm pháp 1ut ye dê diu và 
phOng, chng hit, bão. 

17. Dài KhI ttrqng thuS' van tinh 

- Xây dimg, t chIrc thirc hin phucnig an dam bão thông tin di báo, cânh 
báo bão, mua, lü trên dja bàn tinh; thi.thng xuyên cQp nh.t thông tin v dik bin 
thai tit thüy van cüa Trung tam DBKTTVTW, các dài KhI tirçlng khu vrc, tng 
hop phát hành các bàn tin thông báo, dçr báo, cânh báo v mua, lii, ATND - bäo 
trên da bàn toàn tinh. Dr báo lü trên song Hoàng Long tai  Hung Thi, Bn D; 
trên song Eáy tai thành ph Ninh BInh; earth báo lü trên càc h chfta hcn. Yêu cu 
dir báo phãi chinh xác, kjp thai, có cht luqng cao; 

- Phi hop dng b, chit chë vói Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh chi tit 
hóa bàn tin dir báo, cãnh bào thiên tai dugc Tnung tam Dir báo khi tugng 
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thüy van Trung uong ban hành báo cáo v Ban Chi huy PCTT & TKCN tinE, Ban 
Chi huy PCTT & TKCN các cp. T chrc dir báo, cãnh báo và truyn tin thiên tai 
theo dung quy djnh tai  Quy& djnh s 46/2014/QD-TTg. Tang cithng di báo, nhn 
djnh tInh hInh nng nóng, han  han, xâm nhp man, ret dam, ret hai  dông lôc,.. 
thuông xuyen cung cp cho các Co quan lien quan và dja phuang d:ê phiic vii chi 
dao phông, cMng thiên tai. 

18. Cong ty TNHH MTV Din hrc Ninh BInh: 

Xây dirng, t chirc thirc hin phuong an bão v an toàn h thng ngun, luth 
din trong mçi tInE hung d dam bão cp din an toàn, n djnh ph'çic v11 san xu.t 
và cong tác phông chng thiên tai. Trin khai thirc hin phuong an dam bão c.p 
din 24/24h phiic vi 4n hành trail Lie Khoái, cng Mai Phucing, Djch Long khi 
có yêu câu. 

19. Cong ly TNIIH MTV Khai thác cong trInh thug lçri tinh 

- Xây drng, th chüc thirc hin phuong an bão v an toàn cho các h, dsp, h 
thng cong trinh thus' igi trong phm vi quail l dam báo dáp üng yêu câu, nhim vi 
phông, chng ht bão, hin han, xâm nhp man; 1p các quy trInh vn hành an toàn 
h, clap theo quy dnh. Chü tn, ph& hcp vâi UBND các huyn, thành pM t churc 
xây dimg và thirc hin phrnmg an cMng ing, han  han, xâm nhp mn d báo v san 
xut nông nghip, dan sirjh theo phucmg an dirge phê duyt. 

- Chü tn, pMi hqp v9i UBND huyn Gia Vin trin khai thirc hin 4n hành 
cng Mai Phuong và cng Dch Long theo quy trInh khi có yêu cu. 

- ChU tn, ph& hçip v9i B) Chi huy quân sir tinh, Cong an tinh và các don vj có 
lien quan thirc hin vic xá lQ các M chüa thuc pham vi quan l khi có yêu cu. 

20. Dài Phát thanh và Truyn hlnh, Báo Ninh BInh 

- Xây dimg, t chrc thçrc hin phuong an bão v thit bj, co s& ha tang thông 
tin, truyn hInh. PMi hqp chit che vd Dài KTTV tinh, Ban chi huy PCTT các cap, 
dàng tâi, dixa tin kjp thai, dung quy djnh v dir báo, cành báo thiên tai và cong tác 
chi dao,  diu hành, hoat  dng phông cMng thien tai cüa các cp, các ngành, cong 
dng dan cu tren dja bàn tinE tren các phuong tin thông tin dai  chung. 

- Chü trI, pMi hçTp vói Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn, B Chi huy 
quân sirtinh, Dài KTTV tinE và các don vj có lien quan xay dmg, t chüc thirc hin 
k hoach  tuyên truyn, pM bin rng räi trên các phuong tin thông tin dai  chüng 
ye phuong an PCTT & TKCN cüa tinE và pM bin kinh nghim phông tránh thiên 
tai trên các phuong tin thông tin dai  chüng dn ngu?i dan nh.m nâng cao nhn 
thuc cho cong dông dê có thüc vâ bin pháp chü dng phOng tránh hiu qua. 

21. Ciic Thông kê tinh 

Xây dçmg và trin khai thirc hin k hoach  tp hun cho các ngành và các 
huyn, thành phô v biu mu, tiêu chI tMng k tMng nE.t theo quy djnE v thit 
hai do thiên tai gay ra theo quy djnh tai  Thông tu Lien tjch séi 43/2015/TITLT- 
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BNNPTNT-BK}IDT ngày 23/11/2015. 

22. Các s&, ngành khác 

Can cü theo chüc näng nhim vçi có trách thim xây dimg, t chüc thirc 
hin phuang an phông chng thiên tai dáp üng, yêu cAu thim viii phông tránh 
thiên tai cüa ngành mInh, dan vi mInh và thim vi phông, chng 1iit bão, dng 
dat, song th.n chung cüa tinh. 

23. Nhim vy cüa các huyn, thành ph 

- U ban nhân dan cp huyn va Ban chi huy PCTT & TKCN các huyn, 
thành ph có trách nhim t chirc chi do thirc hin cong tác PCTT & TKCN; dam 
bào an toàn dê diu, h dtp và các cong trInh phOng chng thiên tai trên dja bàn 
mInh quãn 1. Lap, phé duyt và th chIrc thirc hin các phuang an, quy ch phi 
hcip, k hoach phOng, chng khi thién tai xãy ra; phi hqp vâi chü du tr chi dao 
dan vj thi cong khn trixcmg thi cOng, dua vào sir diing các cong trInh khc phiic 
s1r c, các dim bj tràn, dim s.t Ri, hu hai  do ânh hu&ng cüa thiên tai nàm 2018. 
Dng thii yêu c&u trin khai thirc hin them mt s thim vii sau: 

- UBNID huyn Nho quan: LQtp, phê duyt và t chüc thirc hin phuang an 
di dan cüa vüng xà lü, phân lü; phuong an xà lü bâo v tuyn dê Due Long - Gia 
Tii&ng; phuong an bào v các trong dim xung yu và dam bão an toàn h dp, 
phuong an chng han,  nng nóng, ret hai,  hi quét, mixa dá. 

- UBND huyn Gia Vin: Lap, phê duyt và t chirc thrc hin phuang an di 
dan cüa vüng phân hi; phuang an 4n hành tràn Lac  Khoái, tràn s11 c; xà hi qua 
cong Mai Phucing, Djch Long; phuang an bào v các tr9ng dim xung yêu. 

- UBND huyn Kim San: Lip, phê duyt và th chüc thirc hin phuo'ng an di 
dan phIa ngoài dé BInh Minh 2 vào trong dê; phuang an bào v các trçng dim xung 
yêu trên tuyên dê hU'u Dày; dê tà, huu sOng V.c; dê bin Bmnh Minh 2; dê bin BInh 
Minh 3 và i1ng phó vâi song th.n, phiiang an ch6ng xâm nhp mtn. 

- UBND huyn Yen MO, Yen Khánh: Xây dimg phuang an chng xâm nhp 
man trên dia bàn. 

- UBND thành ph Tam Dip: Xây d%rng phuang an chng han,  chng lü 
quét trén dja bàn thành ph. 

24. Be ngh U ban MTTQ Vit Nam ünh và các to chü'c doàn th 

TIch circ barn sat dja bàn, tuyên truyn, 4n dng nhân dan, doàn viên, hi 
viên tIch circ chü dng tham gia cong tác PCTT & TKCN phát huy vai trO cüa 
doàn thanh niên, thanh nien tInh nguyen, hi phii nft tham gia phông chng và 
giám nhç thiên tai; 4n dng, hung dn hi viên thixc hin t& các giài pháp san 
xut trong diu kin nng nOng, han  han, xãm nhp man,  thiu nuOc sinh hoat theo 
hithng dn cüa co quan chuyên mon d giành thng igi trong san xut, n dnh di 
sng nhân dan. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Trén day là Phuoiig an üng phó thiên tai trên theo cp d RRTT trên dja bàn 
tinh Ninh BInh. UBND tinh yêu cu các cap, các ngành t.p trung trin khai thxc 
hiên dam bâo img phó kjp thô'i, có hiu qua, bão v an toàn cho nguôi, tài san cüa 
Nba nmic, nhân dan và han  ché dn müc thâp nhât thit hai  do thién tai gay ra. 
Trong qua trmnh thirc hin, nêu có khó khan, vtthng m.c, yêu câu Thu tru&ng các 
sâ, ban, ngành, Chu tjch UBND các huyn, thành ph có trách nhim tng hgp 
kin, d xut bin pháp giãi quyêt, g1ri v Van phông Ban chi buy PCTT & TKCN 
tinh d tng hçp báo cáo UBND tinh xem xét, diu chinh, b sung cho phü hçip./.J 

Noinhln: 
- Ban Chi dao  Trung trcYngvé PCTT; 
- U ban Quôc gia TIm kiêm Cfru nan; 
- Thu&ng trirc Tinh u; 
- Các dông chI Uy viên BTV Tinhüy; 
- Lãnh dao  HDND tinh; 
- ChiX tjch, các PhO Chñ tjch UBND tinh; 
- Các thành viên Ban Chi huy PCTT&TKCN tinh; 
- Các sâ, ban, ngành, doàn the; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- Van phông Ban chi huy PCTT & TKCN tinh; 
- Lint VT, VP)/ 

PA.bhO 1 
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PHU LUC  1 
VIT TU' DI)' TRCJ' PHONG CHONG THIEN TA! 

an s: 02./PA-UBND ngàyl4/I//2019 cza Uj) ban nhán dan tinh Ninh BInh,) 

STT Don V 
Dt,Cát Baotãi RothéP Dãythep Vãilçc Bt chnsóng 

1 1.680 61.000 35 10 300 HuynNhoQuan 

2 HuynGiaVin 8.890 5.600 10.000 200 

3 HuynHoaLtx 4.118 1.000 2.600 462 4.500 

4HuynYênKhãnh 9.343 2.350 3.498 57.710 322 545 13.800 

5 HuynYênMô 1.640 56.000 50 

6HuynKimScin 5.149 3.000 59.200 250 900 3.050 102 

7 Thanhph6NinhBInh 1.000 26.718 

8 Thành Ph6 Tam Diêp 1.200 10.200 

9 Cty TNHT-1 MTV Khai thác cong trInh Thüy Lgi 615 7.060 

10 Ban chi huy PCTT&TKCN tinh 34.918 422 10 331.475 2.099 13.680 3.550 51.900 

Ting cong: 62.418 2.772 19.243 621.963 3.218 15.135 6.800 70.602 



PHU LUC 2 
TRANG THIET B! DU' MEN HUY BONG PHONG CHONG THIEN TAI 

Xe tãi, xe 
khách, xe con 

Xe cfru 
thirong 

Xe chüa cháy 
các Ioi 

Thu TKCN 
các Ioi 

Xuing may 
các 1oi 

Nhà bt 
dc Ioi 

Phao áo, cfru 
sinh các 1oi 

May phát 
din, may xüc 

Các thit bj 
khác 

1 HuynNhoQuan 40 1 5 30 2.239 

2 Huyn Gia Vin 54 1 19 24 1.116 2 

3 HuynHoaLu 35 1 8 486 

4 Huyn Yen Khánh 46 2 16 1.160 

5 HuynYênMô 65 1 9 1.106 

6 Huyn Kim San 50 1 25 1.206 

7ThànhphNinhBInh 88 3 9 350 1 

8 ThànhPh6TamDip 50 2 2 301 

9 Sâ Du Ljch 2 2.250 

10 Si Giáo Due 2 1.608 

11 SâYT 10 15 302 50 

12S&GiaoThong 105 5 1 7 364 8 4 

13 Sâ Nong nghip & PTNT 4 1 52 

14 Sâ Lao dng và Thi.rong binh x hOi 3 

15 SiKhoahQcvCongngh 3 

16BchihuyQuansu 20 1 15 112 4.708 2 

17BOchihuyBdOBiênphOng 1 3 4 20 1.101 

18 Côngantinh 16 2 10 3 21 71 2.525 27 11 

19 Ban chi huy PCTT'&TKCN tinh 2 

20 Cty TNHH MTV Khai thãc cong trinh Thüy Lçii 2 657 2 

Tôngcng: 598 30 10 11 65 334 21.531 42 66 



PHU L!JC 3 
DIJ MEN HUY DQNG PHONG CHONG THIEN TA! 

STT p 
Lire Iu'çrng 

Cong an 
Thanh niên 
tInh nguyen 

Dan quân 
ti v 

Xung kich 
Chuyên trách, 

kiêm nhiêm 
Liit IuQng 

khác 

1 Huyn Nho Quan 80 54 540 810 810 780 

2 HuynGiaVin 455 85 42 420 630 630 600 

3 HuynHoaLu 175 60 22 220 330 330 400 

4 Huyn Yen Khánh 200 79 40 400 600 600 500 

5 HuynYênMô 250 50 34 340 510 510 300 

6HuynKim&in 320 70 54 540 810 810 800 

7 ThànhphNinhBInh 300 177 28 280 420 420 350 

8 ThànhPhTamDip 100 100 36 180 270 270 200 

9 S&DuLich 30 

10 SrGiáoDitc 30 

11 S&YT 100 

12 Si Giao Thông 50 

13 Si Nong nghip & PTNT 60 

14 Sôr Lao dng và Thrnmg binh xã hi 30 

15 SciKhoahpcvaCongngh 30 

16 SiCôngThuong 30 

17BchihuyQuânsr 1.680 50 

18 BchihuyBdBienphông 100 

19 Côngantinh 1.800 40 

20 Ban chi buy PCTT&TKCN tinh 52 

21 Cty TNHH MTV Khai thác cong trInh Thñy Lçri 500 

Tong cong: 4.080 2.501 500 2.920 4.380 4.380 52 4.690 



PHJ LUC  4 
LUONG THIC, NU'OC UONG, NHU PHAM THIET YEU DIf KIEN HUY BONG PHONG CHONG THIEN TA! 

STT Do'n vi 

Liwng thsrc, thuc phm 
Thuoc rte 

CO SO 

Nliiên lieu 

M)' an lien 
(thOng) 

Lirong khô 
(thüng) 

Gao 
(thn) 

Ntóc ung Mu8i 
(kg) 

Xng 
(lit) 

Dâu diezen 
(lit) 

Dãu hôa 
(lit) 

1 HuynNhoQuan 3.000 2.500 5,50 4.000 550 18 2.000 2.000 300 

2 HuynGiaVin 2.500 2.000 4,50 3.500 450 20 1.500 2.000 300 

3 HuynHoaLu 600 600 2,50 1.000 150 10 500 1.150 100 

4HuynYônKhánh 1.000 1.000 4,00 1.500 300 13 1.000 1.000 200 

5 HuynYênMô 900 900 3,50 1.500 350 15 1.000 1.000 200 

6 Huyn Kim Scm 3.000 3.000 3,00 3.000 500 18 1.000 2.000 300 

7 Thãnh ph Ninh Binh 1.500 1.000 2,00 2.000 200 15 800 1.000 100 

8ThàhPhTamDip 1.000 1.000 1,00 1.500 200 15 600 1.000 200 

9 SàDuLjch 20 10 50 100 

10 S&GiáoDic 10 10 30 100 

11 SrYT 100 50 150 108 620 100 

12 S&CongThucing 9.500 1.000 650,00 1.150 3.000 840 900.000 

13 S&Giao Thông 100 50 200 1.000 1.000 

14 S&Nông nghip & PTNT 50 30 100 200 

15 S&LaodngvàThucmgbinhxahi 20 10 20 100 

16BchihuyQuansu 500 100 5,00 500 300 500 1.000 

17 B chi huy B d Biên phông 100 50 1,00 100 200 500 500 

18 Côngantinh 500 300 3,00 800 300 1.000 1.000 

19 Ban chi huy PCTF&TKCN tinh 50 30 100 100 200 

20 CtyTNT1HMTVKhaitháccongtrinhThiyLçii 100 50 100 2.987 

Ting cong: 24.550 13.690 685 21.300 6.500 232 13.460 917.937 1.700 
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