
 

 

  

    BÁO CÁO   
TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 

 NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 
 

 

Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Nghị quyết số 

76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng chống thiên tai; Quyết định 

1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 

76/NQ-CP. UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo kết quả công tác phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 

2020 như sau: 

I. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN NĂM 2019 

1.1. Bão và áp thấp nhiệt đới: 

Từ 01/5 đến 31/12/2019 có 03 ATNĐ và 08 cơn bão xuất hiện trên Biển 

Đông. Tỉnh Ninh Bình chịu ảnh hưởng của hoàn lưu 2 cơn bão (cơn bão số 02 và 

số 03) và chịu ảnh hưởng của cơn bão số 04. 

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, từ ngày 03 - 04/7 khu vực 

tỉnh Ninh Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong đất liền có gió mạnh cấp 

5, giật cấp 7; vùng ven biển (Huyện Kim Sơn) có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6. 

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ ngày 01 - 04/8 khu vực 

tỉnh Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đất liền có gió 

mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 5, cấp 6; vùng ven biển (Huyện Kim Sơn) có gió 

mạnh cấp 4, giật cấp 5. 

Do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ ngày 29 - 30/8 khu vực tỉnh Ninh 

Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đất liền có gió mạnh cấp 6, 

giật cấp 8; vùng ven biển (Huyện Kim Sơn) có gió mạnh cấp 6. 

1.2. Mưa vừa, mưa to:  

Mùa mưa bão lũ năm 2019 khu vực tỉnh Ninh Bình xảy ra 03 đợt mưa vừa, 

mưa to:  

          + Đợt 1: Từ ngày 30/5 – 02/6. Tổng lượng mưa: từ 48,0 – 149,0mm. 

+ Đợt 2: Từ ngày 01 – 04/8. Tổng lượng mưa: từ 56,2 – 227,4mm. 

+ Đợt 3: Từ ngày 29/8 – 01/9. Tổng lượng mưa: từ 134,6 – 383,7mm. 

1.3. Về không khí lạnh (KKL): Có 02 đợt KKL gây rét đậm, rét hại: Từ 

ngày 29/12/2018 - 03/01/2019 (Cúc Phương 8,20C). Từ ngày 6/12 - 12/12/2019 

(Cúc Phương 6,20C). 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     
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1.4. Nắng nóng: Năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 đợt nắng nóng diện 

rộng đặc biệt là đợt nắng nóng từ ngày 16 - 20/5. Tx: 41,30C (ngày 19/5 tại thành 

phố Ninh Bình). 

2. Tình hình thiên tai năm 2019 

2.1. Thiệt hại do thiên tai 

- Bão, mưa lớn: Ngày 02/8/2019 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây 

ra mưa vừa, mưa to tổng lượng mưa cả đợt từ 132,9 mm đến 240 mm. Mưa lớn 

làm xuất hiện lũ trên sông Hoàng Long (hồi 8h đến 12h) mực nước tại Bến Đế 

đạt đỉnh là 3,34m (vượt BĐ I là 0,34 m). Không gây thiệt hại. 

- Tình hình hạn: Không xảy ra 

- Cháy rừng: Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng cuối tháng 6/2019, trên địa 

bàn Tỉnh Ninh Bình xảy ra 02 vụ cháy rừng gây thiệt hại 7.350m2 rừng (7.000m2 

rừng đặc dụng và 350m2 rừng phòng hộ). Diện tích thiệt hại chủ yếu là thảm cỏ, 

cây bụi. 

- Sạt lở bờ sông: Ngày 20/2/2019 tại tuyến đường phía tây của nhà thờ thôn 

kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn đã xảy ra sạt lở đường giao thông ven sông 

dài khoảng 50m, tuyến đường ven sông sát với các hộ dân, tại vị trí sạt lở có 04 gia 

đình bị ảnh hưởng trực tiếp và nhiều hộ gia đình khác có nguy cơ bị ảnh hưởng. 

2.2. Công tác hỗ trợ, khắc phục: 

Do có sự chuẩn bị tốt công tác ứng phó với các tình huống của thiên tai, 

năm 2019 tỉnh Ninh Bình không bị thiệt hại do thiên tai lớn gây ra. 

- Việc xử lý sạt lở bờ sông: UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý đảm bảo an toàn cho 

người dân. Kinh phí thực hiện trên 7 tỷ đồng. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCTT VÀ TKCN NĂM 2019 

1. Về phòng ngừa  

1.1. Công tác chỉ đạo của điều hành UBND tỉnh và Ban chỉ huy Phòng 

PCTT và TKCN tỉnh 

* Việc ban hành văn bản chỉ đạo điều hành 

UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

(PCTT và TKCN) đã ban hành hệ thống các văn bản làm cơ sở để triển khai thực 

hiện công tác PCTT và TKCN như:  

- Quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh (Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 12/3/2019); Phương án Ứng 

phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Phương án 

số 02/PA-UBND ngày 04/4/2019). 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành Thông báo 33/TB-BCH 

ngày 29/3/2019 thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho 38 thành viên 

Ban chỉ huy phụ trách địa bàn và một số quy định chế độ trực ban phòng, chống 
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thiên tai; Phương án số 32/PA-BCH ngày 27/3/2019 về Bảo vệ trọng điểm tỉnh 

Ninh Bình năm 2019; Phương án số 39/PA-BCH ngày 03/5/2019 về thông tin 

liên lạc, dự báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2019; 

Phương án số 41/PA-BCH ngày 17/5/2019 về Hậu phương và khắc phục hậu quả 

thiên tai năm 2019; Phương án số 42/PA-BCH ngày 17/5/2019 về hộ đê toàn 

tuyến trên địa bàn tỉnh. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án đảm bảo an toàn 

cho các hồ chứa và vùng hạ du hồ chứa; phương án bảo vệ các trọng điểm xung 

yếu về đê điều, hồ đập...; 

- Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, trong năm 2019 Ban 

chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã kịp thời ban hành 05 công điện và nhiều văn bản 

chỉ đạo phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, nắng nóng, hạn hán xâm 

nhập mặn;  

- Các Sở, ngành, địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 

theo quy định và ban hành các phương án để tổ chức thực hiện. 

* Kiện toàn, nâng cao năng lực Ban Chỉ huy, Văn phòng thường trực 

PCTT và TKCN các cấp 

- Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp đã từng bước 

được đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2019 

đã trang bị cho Văn phòng thường trực Ban chỉ huy 01 máy đo tốc độ gió cầm tay 

và 01 máy đo độ sâu và cấp 2 tỷ đổng để nâng cấp văn phòng thường trực. 

- Trong năm 2019, đã hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng 164 

điểm cầu họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh (Cấp tỉnh 03 điểm cầu đặt tại Văn 

phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

cấp huyện 18 điểm cầu đặt tại các Huyện/Thành ủy; UBND các huyện, thành 

phố; cấp xã 145 điểm cầu đặt tại UBND các xã, phường, thị trấn). Đảm bảo công 

tác lãnh đạo chỉ đạo ứng phó với các tình huống thiên tai kịp thời. 

1.2. Kết quả tu bổ, củng cố và quản lý đê điều 

a. Công tác quản lý đê điều 

- UBND tỉnh đã thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm pháp 

luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (tại Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 

18/3/2019). Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành làm việc, kiểm tra hiện trường 

61 tổ chức, cá nhân có vi phạm (37 tổ chức, 24 cá nhân); lập biên bản vi phạm 

hành chính với 21 tổ chức, cá nhân và giao Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi ban 

hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt: 137 triệu 

đồng và kiến nghị UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt 03 tổ chức, tổng số 

tiền xử phạt là 300 triệu đồng. Đoàn liên ngành đã xử lý dứt điểm được 12 vụ việc 

và giao cho UBND các huyện, thành phố tiếp tục xử lý 49 vụ việc vi phạm. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện việc cắm mốc, biển 

hiệu tại 23 vị trí trên tuyến đê hữu Đáy, đê Hoàng Long, đê Đầm Cút... hạn chế 

xe quá tải chạy trên các tuyến đê đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. Công an tỉnh 

mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, an toàn đê điều trên 
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các tuyến đê; tổ chức ký cam kết cho chấp hành nghiêm quy định của pháp luật 

cho 125 chủ xe, lái xe vận tải thường xuyên hoạt động trên các tuyến đê, phát 

hiện xử lý 332 trường hợp vi phạm, tạm giữ 17 ô tô, tước quyền sử dụng giấy 

phép lái xe 39 trường hợp, phạt tiền 409.874.000đ. Qua đó đã cơ bản giải quyết 

tình trạng vi phạm tải trọng phương tiện trên các tuyến đê đã được kiềm chế, đảm 

bảo an toàn cho hệ thống đê trên địa bàn tỉnh 

b. Công tác tu bổ đê điều 

- Năm 2019 đã cải tạo được 30,279 km đê; bê tông hóa được 0,51km; 

khoan phụt vữa 1,674 km; phát quang mái đê 17,15 km, trồng tre chắn sóng 0,77 

km; sửa chữa 9,375 km kè, sửa chữa nâng cấp 01 cống và 01 bể xả trạm bơm Gia 

Viễn; xử lý khẩn cấp sự cố tràn Lạc Khoái; Nạo vét nâng cấp Hồ Thạch La; xây 

dựng tuyến đường tránh lũ xã Xích Thổ. 

- Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng 

phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển. Năm 2019 đã khoanh nuôi tái sinh 

rừng 240 ha rừng; đã thực hiện trồng 40 ha rừng phòng hộ ven biển; 05 ha rừng 

đặc dụng; 55 ha rừng sản xuất.  

1.3. Kết quả thu quỹ PCTT 

UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 66/UBND-VP3 ngày 22/3/2019 và 

văn bản số 157/UBND-VP3 ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc 

lập kế hoạch thu nộp Qũy phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 2019  

và các kế hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành 

phố. Ban quản lý Qũy Phòng, chống thiên tai tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 

01/HD-QPCTT ngày 15/3/2019 về việc thu, nộp Qũy Phòng chống thiên tai trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019. Triển khai thu quỹ PCTT và hướng dẫn các địa 

phương, tổ chức, cá nhân thực hiện việc thu, nộp quỹ năm 2019 đảm bảo đúng 

đối tượng, đúng quy định hiện hành. Tính đến ngày 31/3/2020 tổng số tiền của 

các đơn vị đã nộp về tài khoản của Qũy năm 2019 là 10,176 tỷ đồng. Lũy kế số 

dư Qũy PCTT tỉnh Ninh Bình tính đến 31/3/2020 là 17,672 tỷ đồng.  

1.4. Tình hình thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong thực hiện xây 

dựng cộng đồng an toàn gắn với việc thực hiện tiêu chí an toàn về PCTT 

trong xây dựng nông thôn mới. 

Công tác chuẩn bị vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” được quan tâm; các 

huyện, thành phố có đê đã giao chỉ tiêu chuẩn bị bổ sung vật tư dự trữ PCLB cho 

các xã, phường, thị trấn. Kết quả chuẩn bị vật tư dự trữ PCLB toàn tỉnh năm 

2019: 51.900 m2 bạt chống sóng; 331.475 bao tải; 2.099 rọ thép; 34.918 m3 đá 

hộc; vải lọc 3.550 m2 sẵn sàng huy động các loại vật tư khác để chủ động đối phó 

với bão, lũ. 

Việc thực hiện tiêu chí an toàn về PCTT trong xây dựng nông thôn mới 

được quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2019 có thêm 10 xã đạt tiêu chí 3.2 (thuộc bộ 

tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới) nâng tổng số xã trong toàn tỉnh đủ tiêu 

chuẩn đạt tiêu chí 3.2 lên 100 xã. 
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1.5. Công tác, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó 

của các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng về PCTT 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Cổng thông tin điện 

tử tỉnh, Đài truyền thanh các cấp tăng cường cập nhật thông tin tình hình diễn 

biến bão, mưa lũ và các loại hình thiên tai kịp thời tới người dân; hướng dẫn kỹ 

năng phòng ngừa, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất qua các phương tiện thông tin đại 

chúng. Công an tỉnh đã đăng tải 01 phóng sự, 25 tin, bài tuyên truyền trên Đài 

PTTH tỉnh, tổ chức trên 1.500 lượt tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, mô tô có 

gắn loa trên các tuyến đê, căng treo 85 băng rôn... 

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và 

quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng phó với thiên tai ở các khu 

vực xung yếu, đông dân cư. Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng tìm kiếm 

cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh; huy động mọi nguồn lực tài chính cho công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện xã hội hóa, phát 

huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tinh thần trách nhiệm của 

doanh nghiệp đối với xã hội trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn; triển khai hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thiên tai và kỹ năng 

ứng phó với thiên tai theo Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT 

và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.6. Tổ chức tập huấn, diễn tập phương án ứng phó với thiên tai các cấp 

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn xử 

lý giờ đầu sự cố đê điều, hồ đập trong mùa mưa lũ 2019 và phổ biến cập nhật những 

kiến thức cần thiết về Luật Thủy lợi, Luật PCTT, Luật đê điều, Quy chế phối hợp và 

hướng dẫn xử lý giờ đầu sự cố đê điều, hồ đập trong mùa mưa lũ cho 225 cán bộ 

phụ trách công tác PCTT, cán bộ quản lý đê nhân dân của huyện Yên Khánh.  

- UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN đã chỉ đạo UBND huyện Gia 

Viễn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức diễn tập xử lý giờ đầu do mạch đùn, mạch 

sủi tại tràn Lạc Khoái và sơ tán nhân dân vùng bị ảnh hưởng do xả lũ tại huyện 

Gia Viễn; UBND huyện Hoa Lư, Nho Quan đã tổ chức diễn tập PCTT và TKCN 

trên địa bàn huyện.  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt các 

Chỉ thị, quy định về công tác PCTT và TKCN, tập huấn nhận thức về phòng 

chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, kỹ năng phòng chống thiên tai cho cán bộ và 

ngư dân khu vực biên giới biển; hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và 

phương tiện khi hoạt động trên sông nước. Tổ chức huấn luyện các nội dung về 

công tác PCTT và TKCN cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc. 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng 

chuyên trách, kiêm nhiệm về kỹ thuật xử lý các loại hình thiên tai, phương pháp 

di chuyển người ra khỏi vùng lũ lụt, cháy nổ; kỹ thuật bơi cứu người và phương 

pháp cứu người bị nạn, cách làm bè mảng bằng vật liệu tại chỗ, cách chèo, chống 
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bè, mảng và thuyền để cứu vận chuyển người và vật chất ra khỏi vùng lũ lụt; 

phương pháp gia cố hàn khẩu đê bằng vật liệu tại chỗ.  

- Công an tỉnh đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho Đội xung kích phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công an tỉnh. Xây dựng và tổ chức diễn 

tập 17 phương án xử lý tình huống cháy, nổ xảy ra tại các khu, điểm du lịch; 36 

phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống xảy ra cháy nhà... 

Mở 703 lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn cứu hộ với 10.804 lượt 

người tham dự.  

2. Về ứng phó 

2.1. Kết quả công tác dự báo, cảnh báo so với diễn biến thiên tai thực 

tế tại địa phương. 

Công tác dự báo đã bám sát dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ 

văn Quốc gia và các Bộ, ngành chuyên môn. Năm 2019, công tác dự báo, cảnh 

báo đảm bảo sát với thiên tai thực tế tại địa phương. 

Công tác báo cáo trước, trong và sau thiên tai đầy đủ, kịp thời, đúng quy 

định với Ban chỉ đạo Trung ương về chống thiên tai, Uỷ ban Quốc gia về tìm 

kiếm cứu nạn và các Bộ ngành trung ương khi có yêu cầu. 

2.2. Công tác thông tin, truyền tải các bản tin cảnh báo, dự báo  

Công tác truyền tin cảnh báo đến các đối tượng bị ảnh hưởng của thiên tai 

kịp thời, đúng quy định tại Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Kết 

quả cụ thể như sau: 

a. Về kêu gọi tàu thuyền:  

- Trong năm 2019, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành 05 Công điện yêu cầu các cơ quan chức năng tìm 

mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn cho phương tiện tàu, thuyền đang 

hoạt động trên biển biết và chủ động tìm nơi tránh, trú để đối phó với bão, ATNĐ 

và các đợt không khí lạnh, gió mạnh trên biển.  

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã kêu gọi được 384 lượt phương tiện 

(1.004 lượt ngư dân) đang hoạt động trên biển và khu vực cửa sông vào bờ tránh 

trú, neo đậu an toàn trong phòng chống cơn bão số 2,3,4; thông báo kêu gọi 672 

lượt lao động trên các lều, chòi coi ngao phía ngoài đê Bình Minh 3 vào nơi trú, 

tránh bão an toàn.. 

 b. Công tác tìm kiếm cứu nạn:  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 195 đồng chí tham gia chữa cháy 

rừng tại thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 

- Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh điều động 06 lượt xuồng máy, 02 lượt 

tàu/ 26 lượt cán bộ, huy động 05 lượt phương tiện ngư dân tham gia tìm kiếm thi 

thể nạn nhân 02 vụ đuối nước tại Ngánh Vịt và đông đảo Nẹ; Tổ chức lực lượng 
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cứu hộ 03 vụ/04 phương tiện trôi dạt trên biển và mắc cạn tại Cồn Nổi; tổ chức 

lực lượng đưa người bị thương vào bờ an toàn... 

- Công an tỉnh đã huy động 14 xe chữa cháy cùng 115 cán bộ, chiến sỹ 

tham gia chữa cháy rừng phòng hộ tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn và xã Trường 

Yên, huyện Hoa Lư. 

IV. Đánh giá về công tác PCTT và TKCN năm 2019 

1. Bài học kinh nghiệm 

- Công tác chỉ huy, điều hành của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp cần 

cương quyết trong chỉ đạo, linh hoạt trong cập nhật thông tin và thống nhất phương 

án xử lý kỹ thuật để đưa ra lệnh chỉ đạo đúng đắn nhằm giảm thiệt hại do thiên tai 

gây ra. 

- Cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phòng, chống thiên tai phát huy cao 

tính chủ động, trách nhiệm trong phạm vi được phân công nhiệm vụ, nắm chắc 

diễn biến tình hình, tham mưu kịp thời xử lý tình huống nhanh nhất, hiệu quả nhất. 

- Công tác dự báo, cảnh báo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai và 

cách phòng, tránh đóng vai trò then chốt nhằm cung cấp kịp thời, chính xác diễn 

biến thiên tai cho các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư để chủ động phòng 

tránh, đối phó hiệu quả với thiên tai. 

- Khi thiên tai xảy ra công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai thực hiện nghiêm 

theo phương châm “4 tại chỗ”, kiểm tra phát hiện sự cố và xử lý kịp thời ngay từ 

giờ đầu, lực lượng quân đội và công an là lực lượng nòng cốt trong ứng phó và 

đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra thiên tai. 

2. Những khó khăn, vướng mắc 

- Một số dự án cải tạo, nâng cấp các công trình đê điều, hồ đập, lòng dẫn 

thoát lũ, chống biến đổi khí hậu cũng như việc bảo trì, tu bổ, sửa chữa công trình 

phòng, chống thiên tai còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ.  

- Tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, vi phạm hành lang bảo vệ công 

trình thuỷ lợi chưa được các địa phương xử lý quyết liệt nên vẫn còn để xảy ra một 

số vụ việc vi phạm kéo dài ảnh hưởng đến an toàn đê điều, công trình thuỷ lợi.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các loại hình thiên tai tới 

người dân còn hạn chế, chưa đạt kết quả cao, vẫn còn tư tưởng chủ quan trong một 

bộ phận nhân dân, chưa thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản theo chỉ đạo của 

chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. 

- Công tác chuẩn bị vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” của một số địa 

phương chưa đảm bảo theo yêu cầu.  

- Công tác phối hợp, chế độ thông tin báo cáo của địa phương, đơn vị thực 

hiện chưa đầy đủ, kịp thời theo quy định. 
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B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 

Năm 2020 theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc 

gia, năm 2020 tình hình thời tiết khí hậu thuỷ văn sẽ có những diễn biến phức tạp, 

khó lường. Dự báo sẽ có khoảng 11-13 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên biển 

Đông và có khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Mưa, lũ có khả 

năng xuất hiện nhiều trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9. Đỉnh lũ dự 

kiến ở các sông có khả năng ở mức báo động 1-2; Nhiệt độ trung bình cao hơn 

TBNN khoảng 0,5-1 độ. Cần chủ động đề phòng bão mạnh, mưa lớn trên diện 

rộng, lũ cao trên các triền sông và nước dâng vùng ven biển, hạn hán, xâm nhập 

mặn, dông lốc, nắng nóng, gió mùa... 

1. Mục tiêu  

- Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng 

của thiên tai. Trong đó, lấy công tác phòng là chính, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 

các công trình phòng, chống thiên tai và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và 

nhân dân. 

- Đảm bảo an toàn cho các tuyến đê theo phương án hộ đê toàn tuyến; các 

trọng điểm phòng chống thiên tai theo phương án bảo vệ trọng điểm được phê duyệt 

2. Trọng điểm phòng chống thiên tai 

         - Đối với chống bão, bão mạnh, siêu bão, sóng thần: Trọng điểm là huyện 

Kim Sơn (Vùng nuôi trồng thủy sản, đê biển Bình Minh II, đê Bình minh III). 

          - Đối với chống lũ: Trọng điểm là các huyện Nho Quan, Gia Viễn (hệ 

thống đê Tả, Hữu sông Hoàng Long). Đảm bảo chống được lũ theo mực nước lũ 

thiết kế; hạn chế tối đa việc chậm lũ qua tràn Lạc Khoái; xả lũ, làm chậm lũ tại vị 

trí tràn Đức Long - Gia Tường cũ nhằm từng bước xoá bỏ các khu phân lũ, chậm 

lũ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 

14/01/2011 của Chính phủ. 

 - Đối với xâm nhập mặn: Trọng điểm là huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô. 

- Đối với hạn hán, rét đậm, rét hại, dông lốc: Trọng điểm là huyện Nho 

Quan, Yên Mô, thành phố Tam Điệp.        

3.  Phương hướng, nhiệm vụ 

3.1. Các cấp, các ngành thực hiện rà soát, cập nhật Kế hoạch PCTT; thực 

hiện ứng phó với các tình huống thiên tai theo Phương án Ứng phó thiên tai theo 

cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Phương án bảo vệ trọng 

điểm; Phương án hộ đê toàn tuyến; Phương án chống hạn, xâm nhập mặn; 

phương án di dân.... đã được phê duyệt. 

3.2. Xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời triển khai xây 

dựng Kế hoạch Phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 theo 
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hướng dẫn của Tổng cục Phòng chống thiên tai đảm bảo sát với tình hình thực 

tế của địa phương. 

3.2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng 

và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng gắn với thực hiện tiêu chí 3.2. 

“Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, 

chống thiên tai tại chỗ” trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông 

thôn mới. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng 

phó với thiên tai ở các khu vực xung yếu, đông dân cư. Tổ chức huấn luyện, diễn 

tập cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố. 

3.4. Tiếp tục triển khai có hiệu quản Nghị định số 76/NQ-CP ngày 

18/6/2018 về công tác phòng chống thiên tai; Quyết định 1270/QĐ-TTg ngày 

03/10/2019 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP và Ngị định 

160/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật 

Phòng, chống thiên tai. 

3.5. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nâng cao năng lực Văn phòng 

thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện, xã. Xây dựng mô hình điểm và triển 

khai nhân rộng các tổ, đội xung kích PCTT tại từng xã, thôn, bản gắn với lực 

lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt để chủ động ứng phó, khắc phục thiên tai 

ngay từ giờ đầu. 

3.6. Triển khai tốt việc thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai, xây dựng kế 

hoạch thu, chi theo Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính 

Phủ, ưu tiên sử dụng vào các họat động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận 

thức cộng đồng, củng cố và hoạt động lực lượng xung kích PCTT. 

3.7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h để theo dõi, thông báo, cảnh báo 

và tham mưu kịp thời các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa 

bàn tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, 

ngành, địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong 

năm 2020 nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra./. 

 

  Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu VT; VP2,3; VPBCH. 

   Bh_VP3_BC06 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Phạm Quang Ngọc 
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