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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:             /QĐ-UBND Ninh Bình, ngày tháng    năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phƣơng án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 01/7/2021; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và 

quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng chính phủ quy 

định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 

/SNN-TL ngày /2/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phƣơng án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình (Có phương án kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan Thƣờng trực Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, hƣớng dẫn, đôn đốc, các sở, ban, 

ngành; UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan đơn vị, các tổ chức, cá nhân liên quan 

trên địa bàn tỉnh tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Phƣơng án theo đúng quy định. 

Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, và Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên 

tai theo quy định.  

DỰ THẢO 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; Thủ trƣởng các ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 4; 

- Ban Chỉ đạo QG về PCTT (báo cáo); 

- Ủy ban Quốc gia TKCN (báo cáo); 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo); 

- TTTU, TT.HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- LĐ VPUBNDtỉnh; 

- Các thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- Lƣu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHƢƠNG ÁN 

Ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày tháng  năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

Phần I 

GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

1.1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1.1. Vị trí địa lý 

Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cực Nam đồng bằng Bắc bộ, có tọa độ từ 19
0
50’ 

đến 20
0
27’ độ Vĩ  Bắc; 105

0
32’ đến 106

0
27’ độ Kinh Đông. Dãy núi Tam Điệp chạy 

theo hƣớng Tây Bắc - Đông Nam, làm ranh rới tự nhiên giữa hai tỉnh Ninh Bình và 

Thanh Hoá. Phía Đông và Đông Bắc có sông Đáy bao quanh, giáp với hai tỉnh Hà 

Nam và Nam Định, phía Bắc giáp tỉnh Hoà Bình, phía Nam là biển Đông. Quốc lộ 1A, 

Quốc lộ 10 và đƣờng sắt Bắc Nam chạy xuyên qua tỉnh. 

 
Hình 1. 1: Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Bình 

DỰ THẢO 
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1.1.1.2. Địa hình, địa mạo 

Địa hình Ninh Bình có 3 vùng rõ rệt: 

* Vùng đồng bằng: Thành phố Ninh Bình, huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn và 

diện tích còn lại của các huyện khác trong tỉnh, diện tích khoảng 100 nghìn ha, chiếm 

71,1% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, là nơi tập trung dân cƣ đông đúc nhất tỉnh, chiếm 

khoảng 90% dân số toàn tỉnh. Vùng này độ cao trung bình từ 0,9÷1,2m, đất đai chủ yếu là 

đất phù sa đƣợc bồi và không đƣợc bồi. 

* Vùng đồi núi và bán sơn địa: Vùng này nằm ở phía Tây và Tây Nam của tỉnh, 

bao gồm các khu vực phía Tây Nam huyện Nho Quan và Thành phố Tam Điệp, phía 

Tây huyện Gia Viễn, phía Tây Nam huyện Hoa Lƣ và Tây Nam huyện Yên Mô. Diện 

tích toàn vùng này khoảng 35.000 ha, chiếm 24% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Độ cao 

trung bình từ 90-120m. Vùng này tập trung tới 90% diện tích đồi núi và diện tích rừng 

của tỉnh. 

 * Vùng ven biển:  Ninh Bình có trên 15km bờ biển. Vùng này thuộc diện tích của 

3 xã ven biển huyện Kim Sơn là: Kim Trung, Kim Hải, Kim Đông, diện tích khoảng 

6.000 ha, chiếm 4,2% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.  

 
Hình 1. 2 : Bản đồ địa hình tỉnh Ninh Bình 

1.1.1.3. Khí hậu 

Ninh Bình có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Thời tiết hàng năm chia thành 4 mùa rõ 
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rệt là xuân, hạ, thu, đông. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 24
0
C. Số lƣợng giờ nắng 

trong năm trung bình là 1.200giờ. Lƣợng mƣa trung bình/năm đạt 1.800mm nhƣng 

phân bố không đều, tập trung 70% lƣợng mƣa vào các tháng mùa mƣa. 

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình trên 260
C, cao nhất là trên 39

0
C. Trong mùa hè 

thƣờng gặp hai kiểu thời tiết, thời tiết dịu mát và thời tiết khô nóng kiểu gió Lào. 

Những ngày dịu mát nhiệt độ dƣới 25
0
C, những ngày khô nóng nhiệt độ có thể lên tới 

trên 39
0
C, làm cho cây cối thoát nƣớc mạnh, dễ bị khô héo. 

- Lƣợng mƣa: Mùa mƣa bắt đầu từ tháng 5 đến cuối tháng 10. Mùa khô bắt đầu 

từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 4. Lƣợng mƣa mùa mƣa chiếm 70% lƣợng mƣa cả 

năm, lƣợng mƣa ngày lớn nhất có thể đạt 200 ÷ 300 mm/ngày. Mƣa lớn thƣờng xảy ra 

trong ngày có bão và dông. Lƣợng mƣa mùa khô chiếm lƣợng nhỏ, khoảng 20÷25% 

tổng lƣợng mƣa cả năm. Các tháng 12 và tháng 01 lƣợng mƣa nhỏ thậm chí không có 

mƣa. Tháng 2 và tháng 3 là thời kỳ mƣa phùn và ẩm ƣớt. Nhìn chung, lƣợng mƣa giữa 

các tháng trong năm không đều. Do đó cần có biện pháp đảm bảo nƣớc cho cây trồng, 

nhất là vào đầu mùa. 

- Số giờ nắng: Tổng số giờ nắng bình quân trong năm là 1.400 - 1.800 giờ. 

Tháng có nhiều giờ nắng nhất là tháng 6 và tháng 7; tháng có ít giờ nắng nhất là tháng 

3. 

- Chế độ gió: Trong mùa mƣa hƣớng gió thịnh hành là gió Đông Nam. Tốc độ 
gió trung bình từ 2 ÷ 4 m/giây. Trong mùa hè thƣờng hay xuất hiện bão. Bão kèm theo 

gió mạnh và mƣa to có sức tàn phá lớn. Trung bình mỗi năm chịu ảnh hƣởng từ 2 ÷ 3 

cơn bão. Trong mùa khô hƣớng gió thịnh hành là Bắc, Đông Bắc và Đông, thƣờng gây 

ra lạnh đột ngột. 

- Độ ẩm không khí: Mùa mƣa: Mùa hè rất cao, nhất là những ngày mƣa ngâu (tới 

90%). Nhƣng khi có gió Tây Nam xuất hiện, độ ẩm xuống thấp (dƣới 40%). Mùa khô, 

ngày khô hanh độ ẩm rất thấp, lƣợng bốc hơi cao, thƣờng xuất hiện vào đầu mùa. 

Trong thời kỳ này hay xảy ra hạn nhƣng có điều kiện làm ải đất. Thời tiết nồm thƣờng 

xảy ra vào cuối đông và thời kỳ chuyển sang hè, độ ẩm lớn trên 90%. 

- Lƣợng bốc hơi: Lƣợng bốc hơi bình quân trong năm là 1.040 mm. Từ tháng 4 

đến tháng 9, lƣợng bốc hơi bình quân trong môt tháng là 107,58 mm; từ tháng 10 năm 

nay đến tháng 3 năm sau là 71,72 mm. 

1.1.1.4. Thủy văn 

Hệ thống sông ngòi ở Ninh Bình bao gồm hệ thống sông Đáy, sông Hoàng Long, 

sông Bôi, sông Ân, sông Vạc, sông Lạng, sông Mới, với tổng chiều dài 496km, phân 

bố rộng khắp trong toàn tỉnh. Mật độ sông suối bình quân 0,5km/km
2
, các sông thƣờng 

chảy theo hƣớng Tây Bắc - Đông Nam để đổ ra biển Đông. 

Sông Hoàng Long 

Sông Hoàng Long là một phụ lƣu của sông Đáy, bắt nguồn từ vùng núi gần thị 

xã Hòa Bình, chảy theo hƣớng Tây Bắc – Đông Nam và đổ vào sông Đáy tại Gián 

Khẩu. Lƣu vực sông Hoàng Long bao gồm huyện Kim Bôi, Lạc Thủy, Kỳ Sơn (tỉnh 

Hòa Bình) và huyện Nho Quan, Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. Sông chính Hoàng Long dài 

125km, diện tích toàn lƣu vực là 1.550 km
2
, trong đó vùng núi đá vôi chiếm 295 km

2
. 

Thƣợng lƣu của sông Hoàng Long là sông Bôi, về phía hạ lƣu còn có 2 phụ lƣu nữa là 

sông Đập và sông Lạng. Sông Đập đổ vào sông Hoàng Long ở gần trạm thủy văn Bến 
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Đế, sông có lƣu vực là 91 km
2
, chiều dài sông 29km, chiều dài lƣu vực là 21,5km, 

chiều rộng lƣu vực là 4,6km, độ dốc trung bình lƣu vực là 2,0%. 

Sông Lạng 

Sông Lạng là phụ lƣu chính đổ vào sông Hoàng Long ở dƣới trạm thủy văn Bến 

Đế. Sông có diện tích lƣu vực là 204km
2
, chiều dài sông 31,5km, chiều dài lƣu vực 

32,5km, chiều rộng lƣu vực trung bình là 6,3km, độ dốc trung bình lƣu vực 2,2%, độ 

cao bình quân lƣu vực là 72m. 

Sông Rịa 

Là một đoạn sông ngắn với lƣu vực nhỏ bắt nguồn từ dãy núi Tam Điệp nhập với 

sông Bến Đang tại khu Đồi Khoai, sau đó nối với sông Hoàng Long tại vị trí Âu Lê. 

Hai bờ sông hiện nay đã đƣợc đắp đê cao tới cao trình từ 3.5 - 4 m, bề rộng sông 

khoảng 30 - 40m. Lũ của sông Rịa chủ yếu tập trung vào khu Lạc Khoái, tuỳ theo điều 

kiện tiêu thoát lũ hoặc qua Âu Lê ra sông Hoàng Long (nếu mực nƣớc sông Hoàng 

Long ở mức thấp) hoặc chảy qua cầu Bến Nhảy theo sông Bến Đang xuống phía Nam 

Ninh Bình. 

Sông Đáy 

Sông Đáy nguyên là một phân lƣu lớn đầu tiên ở hữu ngạn sông Hồng, bắt đầu từ 

cửa Hát Môn chảy theo hƣớng Đông Bắc - Tây Nam hợp biển Đông tại Cửa Đáy. 

Nhƣng đến năm 1937, sau khi xây dựng xong đập Đáy, nƣớc sông Hồng không thƣ-

ờng xuyên vào sông Đáy qua cửa đập Đáy trừ những năm phân lũ, vì vậy phần đầu 

nguồn sông (từ km 0 đến Ba Thá dài 71km) sông Đáy coi nhƣ đoạn sông chết. Hiện 

tƣợng bồi lắng và nhân dân lấn đất canh tác cản trở việc thoát lũ mùa mƣa. Lƣợng nƣ-

ớc để nuôi sông Đáy chủ yếu là do các sông nhánh, quan trọng nhất là sông Tích, sông 

Bôi, sông Đào Nam Định, sông Nhuệ. Sông Đáy là trục tiêu chính trong mùa lũ, sông 

Đáy hoàn toàn mang đặc thù của sông đồng bằng. Sông Đáy chảy giữa lƣu vực với 

chiều dài khoảng 247km, lòng và bãi sông biến đổi mạnh về chiều rộng. 

Các sông trục nội đồng 

+ Sông Vạc là sông nội địa lớn trong khu Nam Ninh Bình, nó đƣợc nối với sông 

Chanh, Hệ Dƣỡng, sông Vân ở thƣợng lƣu Cầu Yên và sông Bến Đang qua Thắng 

Động. Chiều dài ra đến cửa Kim Đài là 27km, đoạn đầu cao trình đáy đáy= -3  -4m, 

bề rộng 4050m, đoạn cuối đáy= -6  -7m, bề rộng 70  90m. Ngoài nhiệm vụ là trục 

tiêu chính cho khu Nam Ninh Bình nó còn nhiệm vụ trữ và dẫn nƣớc tƣới từ sông Đáy 

qua các âu Lê, âu Chanh, âu Vân và âu Mới đƣa vào các sông nhỏ khác cung cấp nƣớc 

tƣới cho hầu hết phần đồng bằng Nam Ninh Bình. 

+ Sông Gềnh nối sông Bến Đang với sông Vạc, cao trình đáy từ -1,0  -2,0 m, bề 

rộng B= 40 50m.  

+ Sông Trinh Nữ nối sông Gềnh với sông Cầu Hội, sông hẹp và nông đảm nhận 

cả hai nhiệm vụ tiêu và tƣới cho phía Tây khu Nam Ninh Bình. 

+ Sông Cầu Hội cũng là trục tiêu chính của Nam Ninh Bình đồng thời còn dẫn và 

trữ nƣớc tƣới cho phần đồng bằng giáp vùng bán sơn địa. Chỗ sâu nhất cao trình = -

3,0m, còn đoạn đầu chỉ từ -1,3  -1,8m. Do tác dụng lũ sông Tống và triều biển nên 

việc tiêu nƣớc bị hạn chế, mặt khác cửa Càn đang ngày càng kéo dài ra biển, không 

thuận lợi cho tiêu, mức độ bồi lắng lớn do dòng chảy cơ bản rất nhỏ. 
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Sông Bến Đang: Bắt nguồn từ sông Hoàng Long trên Nho Quan phía Tây của 

vùng chảy qua phía Bắc thị xã Tam Điệp (sông Mới) về huyện Yên Mô rồi chảy vào 

sông Vạc tại xã Khánh Dƣơng. Tại hạ lƣu sông có tên là sông Yên Thổ hay Thắng 

Động. 

Ngoài ra còn các trục sông khác nhƣ sông Rịa, Hệ Dƣỡng, Bút - Đức Hậu, Thắng 

Động, Mới, Cà Mâu, Ân, Tiên Hoàng. 

1.1.1.5. Tài nguyên 

1. Tài nguyên đất 

Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 1.390 km
2  
với các loại đất phù sa, đất 

Feralitic. 

Tài nguyên nƣớc: Bao gồm tài nguyên nƣớc mặt và tài nguyên nƣớc ngầm 

 - Tài nguyên nƣớc mặt: Ninh Bình có mật độ các hệ thống sông, suối ở mức 

trung bình với tổng chiều dài các con sông chính trên 496km, bên cạnh đó, trong tỉnh 

còn có 21 hồ chứa nƣớc lớn, với dung tích 14,5 triệu m
3
 nƣớc, rất thuận lợi cho việc 

tƣới, phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ giao thông vận tải thuỷ. 

- Nguồn nƣớc ngầm: Ninh Bình có trữ lƣợng nƣớc ngầm tƣơng đối dồi dào tập 

trung ở Nho Quan và Tam Điệp. 

2. Tài nguyên rừng 

So với các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Ninh Bình là tỉnh có diện tích rừng lớn 

nhất. Ninh Bình có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 30.253,42ha, trong đó, 

diện tích có rừng 26.742,38 ha (Rừng đặc dụng: 16.162,03ha; rừng phòng hộ: 8.116,36 

ha; rừng sản xuất: 2.463,99 ha). Diện tích rừng phân bố trên vùng núi đá, gò đồi và 

rừng ngập mặn ven biển Kim Sơn. Rừng Ninh Bình chủ yếu nằm trên địa bàn các 

huyện Nho Quan, Yên Mô, Gia Viễn, Hoa Lƣ và thành phố Tam Điệp. Diện tích rừng 

trồng tập trung ở huyện Nho Quan, Hoa Lƣ, thành phố Tam Điệp, với các cây trồng 

chủ yếu là thông nhựa, keo, Bạch đàn…Hàng năm, sau những đợt khô hanh vào mùa 

đông và nắng nóng kéo dài vào mùa hè, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, nhất là rừng 

trên núi đá vôi huyện Hoa Lƣ – Gia Viễn thuộc quần thể danh thắng Tràng An.  

3. Tài nguyên biển 

Bờ biển Ninh Bình dài trên 15km với hàng nghìn hecta bãi bồi. Cửa Đáy là cửa 

lớn nhất, có độ sâu khá, đảm bảo tàu thuyền lớn, trọng tải hàng ngàn tấn ra vào thuận 

tiện. 

Vùng biển Ninh Bình có tiềm năng nuôi trồng, khai thác, đánh bắt nguồn lợi hải 

sản với sản lƣợng từ 2.000÷2.500tấn/năm. 

4. Tài nguyên khoáng sản 

- Tài nguyên đá vôi: Đá vôi là nguồn tài nguyên khoáng sản lớn nhất của Ninh 

Bình. Với những dãy núi đá vôi khá lớndài hơn 40 km, chạy theo hƣớng Tây Bắc -

Đông Namtừ Hoà Bình qua Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lƣ, thành phố Tam Điệp, Yên 

Mô, tới tận Biển Đông với trữ lƣợng hàng chục tỷ mét khối đá vôi và hàng chục triệu 

tấn đôlômít. Đây là nguồn nguyên liệu lớn để sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng và 

một số hóa chất khác. 

- Tài nguyên nƣớc khoáng: Nƣớc khoáng Ninh Bình chất lƣợng tốt, tập trung chủ 

yếu ở Cúc Phƣơng (Nho Quan) và Kênh Gà (Gia Viễn) có thể khai thác phục vụ sinh hoạt 

và du lịch với trữ lƣợng lớn. Đặc biệt nƣớc khoáng Kênh Gà có độ mặn, thƣờng xuyên ở 
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độ nóng 53
0
C ÷54

0
C. Nƣớc khoáng Cúc Phƣơng có thành phần Magiêbicarbonat cao, sử 

dụng chế phẩm nƣớc giải khát và chữa bệnh. 

1.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội. 

Dân sô trung bình năm 2021 của Ninh Bình đạt 1.007,6 nghìn ngƣời, tăng 13,6 

nghìn ngƣời, tƣơng đƣơng tăng 1,37% so với năm 2020, bao gồm dân số thành thị 

216,5 nghìn ngƣời, chiếm 21,49%; dân số nông thôn 791,1 nghìn ngƣời, chiếm 

78,51%; dân số nam 502,8 nghìn ngƣời, chiếm 49,9%; dân số nữ 504,8 nghìn ngƣời, 

chiếm 50,10%. 

Mật độ dân số trung bình là 714 ngƣời/km
2
. 

Lực lƣợng lao động từ 15 tuối trở lên năm 2021 đạt gần 487,3 nghìn ngƣời. 

Trong đó: ở khu vực thành thị là 100,2 nghìn ngƣời, chiếm 20,6%; ở khu vực nông 

thôn 387,1 nghìn ngƣời, chiếm 79,4%. 

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc năm 2021 là 481,6 nghìn ngƣời, trong 

đó, lao động nam 249,5 nghìn ngƣời, lao động nữ 232,1 nghìn ngƣời. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) nãm 2021 theo giá so sánh ƣớc đạt 

45.426,9 tỷ đồng, tăng 5,71% so với năm 2020. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp 

và thủy sản đạt 4.395,9 tỷ đồng, tăng 2,77% so với năm 2020, đóng góp vào tăng 

trƣởng chung của tỉnh là 0,28%; khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 18.042,1 tỷ đồng, 

tăng 5,64% so với năm 2020, đóng góp vào tăng trƣởng chung của tỉnh là 2,24%; khu 

vực dịch vụ đạt 15.418,1 tỷ đồng, tăng 4,19% so với năm 2020, đóng góp vào tăng 

trƣởng chung của tỉnh là 1,44%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 7.570,7 tỷ 

đồng, tăng 11,01% so với cùng kỳ, đóng góp vào mức tăng trƣởng chung của tỉnh là 

1,75%. 

Quy mô GRDP năm 2021 theo giá hiện hành đạt 72.035 tỷ đồng; GRDP bình 

quân đầu ngƣời đạt 71,5 triệu đồng, tàng 4,1 triệu đồng so với năm 2020. về cơ cấu 

kinh tế năm 2021 của tỉnh Ninh Bình, khu vực I (Nông, lâm nghiệp và thủy sản) chiếm 

9,69%; khu vực II (Công nghiệp - xây dựng) chiếm 39,86%; khu vực III (các ngành 

dịch vụ) chiếm 34,87%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 15,58% (Cơ cấu 

tƣơng ứng của năm 2020 là: 10,64%; 39,30%; 35,34%; 14,72%). 

Trên địa bàn tỉnh có 143 đơn vị hành chính câp xã, bao gôm: 17 phƣờng (11 

phƣờng thuộc thành phố Ninh Bình, 6 phƣờng thuộc thành phố Tam Điệp); 7 thị trấn 

và 119 xã. 

(Chi tiết về Đặc điểm về dân sinh, kinh tế-xã hội, cơ sở hạ tầng trong Phụ lục bảng 1) 

1.2. TÌNH HÌNH THIÊN TAI NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 

Trong những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai trên phạm 

vi cả nƣớc diễn ra bất thƣờng, không theo quy luật; bão, ATNĐ có số lƣợng nhiều 

hơn, cấp độ hoạt động cao hơn, xuất hiện nhiều cơn bão trái mùa, siêu bão nhƣ bão 

HaiYan năm 2013, bão Damrey đổ bộ vào Khánh Hòa tháng 12/2017, siêu bão 

Mangkhut năm 2018; lũ ống, lũ quét thƣờng xuyên xảy ra tại các tỉnh miền núi phía 

Bắc, ngập lụt ở các tỉnh miền Trung; hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh phía Nam năm 

2016, 2020; đặc biệt từ tháng 1 đến tháng 3/2020 đã xảy ra 04 đợt mƣa đá diện rộng 

(trong đó có đợt mƣa đá ngày 30, 01 tết Canh Tý) ở các tỉnh miền núi phía Bắc làm 

thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.  

Tỉnh Ninh Bình những năm gần đây thiên tai cũng xuất hiện bất thƣờng, trái 

quy luật, khó dự báo,thƣờng xuất hiện nhiều cả về loại hình và số lƣợng cũng nhƣ 
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cƣờng độ, điển hình: 

- Năm 2015: ảnh hƣởng của hoàn lƣu cơn bão số 01; trận lũ lúc 22 giờ ngày 

18/9 trên sông Hoàng Long; trận lốc, sét ngày 24 tháng 5 năm 2015 trên địa bàn thành 

phố Tam Điệp; đợt nắng nóng cuối tháng 5 cùng 03 đợt gió mùa Đông Bắc. 

- Năm 2016: ảnh hƣởng trực tiếp cơn bão 01, cơn bão số 03 và hoàn lƣu cơn 

bão số 02; mƣa lớn xuất hiện từ ngày 27-29/7; trên sông hoàng Long xuất hiện 02 trận 

lũ vào ngày 29/7 và 20/8; rét đậm, rét hại diễn ra vào ngày 23-28/01; nhiệt độ tại Nho 

Quan, Thành phố Tam Điệp xuống tới 4.4
o
C; trong năm cũng xuất hiện 02 trận gió 

mùa. 

- Năm 2017 Ninh Bình chịu ảnh hƣởng 2 đợt thiên tai lớn đó là bão số 10 đổ bộ 

vào đất liền cấp 8 giật cấp 11 vào lúc triều cƣờng với lƣợng mƣa bình quân 100mm – 

200 mm và đợt lũ lớn trên sông Hoàng Long (từ ngày 9/10 đến ngày 13/10). Do ảnh 

hƣởng của bão số 10 xảy ra vào lúc triều cƣờng nên  vùng ven biển huyện Kim Sơn đã 

có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 làm ảnh hƣởng trực tiếp đến tuyến đê biển Bình Minh 

III. Tại khu vực cống CT 10 – CT 11, sóng lớn làm bong tróc mái kè, chân kè bị hƣ 

hỏng nặng, đồng thời nƣớc tràn qua mặt đê làm sạt lở mái đê phía sông.Do ảnh hƣởng 

của hoàn lƣu áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 09/10 đến ngày 13/10/2017 khu vực tỉnh 

Ninh Bình có mƣa vừa, mƣa to đến rất to và giông (Tổng lƣợng mƣa từ 7h ngày 

09/10/2017 đến 7h ngày 12/10/2017 nhƣ sau: Tại trạm Thủy văn Hƣng thi: 423,2mm; 

trạm khí tƣợng Nho Quan: 207,9 mm; trạm Thủy văn Bến Đế: 379,0mm; trạm thủy 

văn Gián Khẩu: 433,8mm; trạm Khí tƣợng Ninh Bình: 301,3mm; trạm Thủy văn Nhƣ 

Tân: 318,6mm). Lƣợng mƣa lớn đã làm xuất hiện lũ trên sông Hoàng Long, sông Đáy, 

vào hồi 06 giờ ngày 12/10 mực nƣớc lũ trên sông Hoàng Long tại trạm Thủy văn Bến 

Đế đạt đỉnh 5,53m (vƣợt báo động III 1,53m và vƣợt lũ lịch sử năm 1985), đến 16h 

giờ ngày 12/10/2017 mực nƣớc lũ trên sông Đáy tại Ninh Bình đạt đỉnh 3,94m (vƣợt 

báo động III là 0,44m).Năm 2017 khu vực tỉnh Ninh Bình chịu ảnh hƣởng 2 đợt gió 

mùa Đông Bắc và không khí lạnh tăng cƣờng, tƣơng đƣơng so với trung bình nhiều 

năm và ít hơn so với năm 2016 là 05 đợt. Do chịu ảnh hƣởng của không khí lạnh có 

cƣờng độ rất mạnh đƣợc tăng cƣờng liên tục, từ ngày 10/02 đến ngày 13/02 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra rét đậm, rét hại (Cúc Phƣơng 9,0
0
C; Nho Quan 11,3

0
C; 

Ninh Bình 12,8
0
C). Đợt 02 từ ngày 24-25/2 nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi nhƣ sau: 

Cúc Phƣơng 12,20C; Nho Quan 13,7
0
C; Ninh Bình 13,6 

0
C. Năm 2017, có 04 đợt 

nắng nóng, nhiều hơn so với TBNN cũng nhƣ so với năm 2016; trong đó có 4 đợt 

cƣờng độ mạnh, gây ra nắng nóng gay gắt, đặc biệt là đợt nắng nóng từ 01/6-04/6, 

nhiệt độ cao nhất là 40,8
0
C.  

- Năm 2018: ảnh hƣởng của cơn bão số 03, 04 và hoàn lƣu của 02 vùng áp thấp 

suy yếu; mƣa lớn từ ngày 12 - 22/7; Do ảnh hƣởng hoàn lƣu cơn bão số 3 khu vực tỉnh 

Ninh Bình và Hƣng Thi- Hòa Bình đã có mƣa to đến rất to, mƣa trên diện rộng và kéo 

dài (Tổng lƣợng mƣa đo đƣợc từ 19h ngày 12/7/2018 đến 7h ngày 22/7/2018 nhƣ sau: 

Tại trạm Thủy văn Hƣng thi: 373,5mm; trạm khí tƣợng Nho Quan: 453,1 mm; trạm 

Thủy văn Bến Đế: 411,6mm; trạm thủy văn Gián Khẩu: 329,5mm; trạm Khí tƣợng 

Ninh Bình: 356,3mm; trạm Thủy văn Nhƣ Tân: 379,9mm). Lƣợng mƣa lớn đã làm 

xuất hiện lũ trên sông Hoàng Long, vào hồi 08 giờ ngày 20/7 mực nƣớc lũ trên sông 

Hoàng Long tại trạm Thủy văn Bến Đế đạt đỉnh 3,89m (vƣợt báo động II 0,39m). 

Ngoài ra do ảnh hƣởng của xoáy thấp kết hợp với dải mây hội tụ gây mƣa lớn trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình và Hòa Bình từ đêm ngày 20/7 - 23/7 lũ xuất hiện trở lại, đến13h 
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ngày 22/7 Bến Đế đạt đỉnh ở mức 4,14 m (vƣợt BĐ III là 0,14m). Do chịu ảnh hƣởng 

của không khí lạnh có cƣờng độ rất mạnh đƣợc tăng cƣờng liên tục, từ ngày 09/01 đến 

ngày 13/01 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra rét đậm, rét hại (Cúc Phƣơng 8,80C). 

Đợt 02 từ ngày 29/01-09/2 nhiệt độ thấp nhất tại Cúc Phƣơng 7,60C. Đợt 03 từ ngày 

11-12/2 nhiệt độ thấp nhất tại Cúc Phƣơng 11,4
0
C. Đợt 4 từ ngày 28/12 đến ngày 

04/01/2019; Năm 2018, có 05 đợt nắng nóng trên diện rộng, gây ra nắng nóng gay gắt, 

đặc biệt là đợt nắng nóng từ 28/6-07/7, nhiệt độ cao nhất là 41,1
0
C (Xảy ra tại Nho 

Quan, vào ngày 05/7). 

- Năm 2019: có 8 cơn bão xuất hiện trên biển đông, Riêng Ninh Bình chịu ảnh 

hƣởng hoàn lƣu bão số 03 và 03 đợt mƣa lớn; Do chịu ảnh hƣởng của không khí lạnh 

có cƣờng độ rất mạnh đƣợc tăng cƣờng liên tục, Từ ngày 29/12/2018 - 03/01/2019 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra rét đậm, rét hại (Cúc Phƣơng 8,2
0
C); Năm 2019, trên 

địa bàn tỉnh xảy ra 05 đợt nắng nóng diện rộng đặc biệt là đợt nắng nóng từ ngày 28/6 

– 07/7. Tx: 41,10C (tại Nho Quan). Do ảnh hƣởng 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. 

- Năm 2020: có 14 cơn bão và 01 ATND xuât hiện trên biển Đông trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình chịu ảnh hƣởng của 02 cơ bão (bão số 2 và bão số 7) tỉnh Ninh Bình 

chịu ảnh hƣởng của 33 đợt KKL và KKL tăng cƣờng, ở mức cao hơn TBNN và năm 

2019. Trong đó có 02 đợt KKL về có cƣờng độ mạnh nên đã gây ra 02 đợt rét đậm, rét 

hại. Từ ngày 28-31/01, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra rét đậm, rét hại có cƣờng 

độ mạnh (Cúc Phƣơng: 8,6°C; Nho Quan: 10,2°C; Ninh Bình: 11,5°C).Năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh xảy ra 12 đợt năng nóng diện rộng đặc biệt là đợt nắng nóng từ ngày 20/5 

- 21/5. Tx: 40,6°C (tại Nho Quan). Trong năm xảy ra 09 đợt mƣa vừa, mƣa to diện 

rộng, cao hơn TBNN và cùng kỳ năm 2019; Chiều tối ngày 25/01 do chịu ảnh hƣởng 

của KKL kết hợp với hội tụ gió Tây Nam phát triển từ mực 3000 - 5000m nên Tại Cúc 

Phƣơng và TP Ninh Bình xảy ra mƣa đá.Do ảnh hƣởng của bão số 02, sóng lớn kết 

họp với triều cƣờng đã làm nƣớc biển tràn cục bộ lên mặt đê Bình Minh III ở đoạn 

giáp cống CT11 và đã làm hƣ hỏng một số ao đầm và lều chòi ở khu vực bãi phía 

ngoài đê Binh Minh III; thiệt hại ƣớc tính khoảng 420 triệu đồng; Do ảnh hƣởng của 

hoàn lƣu bão số 07 gây ra mƣa vừa, mƣa to làm xuất hiện lũ trên sông Hoàng Long 

vào hồi 19h ngày 16/10 mực nƣớc tại Ben Đe đạt đỉnh là 3,27m (vƣợt BĐ I là 0,27 m). 

Mƣa lớn và kéo dài gây ra hiện tƣợng sạt, lở đá tại khu vực núi Vƣờn Già, thôn Đông, 

xã Trƣờng Yên, huyện Hoa Lƣ; đã triển khai các lực lƣợng tố chức sơ tán ngƣời và di 

dời tài sản của 07 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố 

trí lực lƣợng quân sự, công an chốt tại hai đầu đƣờng không cho ngƣời dân qua lại khu 

vực nguy hiểm;  Do ảnh hƣởng của bão và hoàn lƣu sau bão, đã làm 10 ha rừng phòng 

hộ chắn sóng ở khu vực cồn Nổi bị ảnh hƣởng nghiêm trọng. 

- Năm 2021:có 09 con bão và 03 ATNĐ xuất hiện trên biển đông, trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình chịu ảnh hƣởng của cơn bão sô 02, ATNĐ, hoàn lƣu ATNĐ do bão số 

03 suy yếu và hoàn lƣu cơn bão số 7, số 8.Từ đầu năm đến hết tháng 11, chịu ảnh 

hƣởng của 21 đợt KKL và KKLTC; xảy ra 04 đợt rét đậm, rét hại. Từ ngày 01 - 03/01, 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra rét đậm, rét hại có cƣờng độ mạnh (Cúc Phƣơng: 

5,0°C; Nho Quan: 6,5°c.; Ninh Bình: 9,2°C). Năm 2021 xảy ra 10 đợt nắng nóng diện 

rộng đặc biệt là đợt nắng nóng từ ngày 29/5 - 03/6 . Tx: 40,7°C (tại Ninh Bình). Trong 
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năm 2021 xảy ra 12 đợt mƣa vừa và mƣa to.Độ mặn trên sông Đáy tại Nhƣ Tân từ 

tháng 1 đến tháng 4/2021 ở mức trung bình và cao; phổ biến từ 7,0 đến 18,0 phần 

nghìn, riêng tháng 1/2021 xuất hiện độ mặn cao nhất 24,0 phần nghìn.Từ ngày 08 - 

09/9/2021 do ảnh hƣởng của mƣa lớn trên địa bàn huyện Nho Quan đã xảy ra 01 vụ 

sạt lở đất, đá tại xã Phú Long, tuy nhiên không xảy ra thiệt hại về ngƣời và tài sản, 

khối lƣợng đất đá bị sạt lở khoảng 60m
3
.Do ảnh hƣởng của mƣa lớn từ ngày 09-

13/9/2021 tại thôn sấm 3, xã Cúc Phƣơng có hiện tƣợng lún nứt, sạt lở đất, ảnh hƣởng 

trực tiếp đến 03 hộ gia đình dƣới chân đồi.Sạt trƣợt tại vị trí đang thi công đắp mới 

tuyến đê hữu Đáy đoạn từ Km66+103 -ỉ- Km66+270 thuộc địa phận xã Hồi Ninh, 

huyện Kim Sơn. Đánh giá sơ bộ nguyên nhân sạt trƣợt là do vị trí đang thi công nằm ở 

bờ lõm của sông cong, nƣớc sâu, dòng chảy chủ lƣu có hƣớng xoáy vào mái bờ sông, 

vị trí bãi sông có nền đất yếu, nhiều khả năng xuất hiện túi bùn cục bộ phía dƣới.Do 

ảnh hƣởng của bão số 02 gây ra mƣa vừa, mƣa to. Mƣa lớn làm 389,3 ha lúa bị đổ; 

26,4 ha hoa màu, cây ăn quả bị gẫy đổ, dập; 98 cây xanh bị đổ, nghiêng; 17 cột điện 

hạ thế bị gẫy, đổ; sứ trung thế 04 quả, 02 trạm biến áp bị sự cố; đƣờng phía cổng Trạm 

Kiểm soát Biên phòng cồn Nổi bị sóng biển làm sạt lở 15m; bờ kè từ cầu kiểm soát 

Trạm KSBP Cửa Đáy dài khoảng 380m, nhiều đoạn bị vỡ, lún gẫy, mặt mái kè, bên 

trong bị sóng đánh rỗng gây lún cục bộ; Do ảnh hƣởng của ATNĐ sau bão số 3 đã có 

mƣa trên diện rộng làm ngập úng: 579,0 ha (Trong đó: Ngập trắng 128 ha; phất phơ 

3/4: 217 ha; ngập 2/3: 234 ha). Diện tích ngập trắng chủ yếu là diện tích mới xạ; Do 

ảnh hƣởng của hoàn lƣu cơn bão số 07, khu vực tỉnh Ninh Bình đã có mƣa trên diện 

rộng làm 251,25 ha lúa bị đổ và 60 ha hoa màu bị hỏng; Do chịu ảnh hƣởng của hoàn 

lƣu cơn bão số 8, khu vực tỉnh Ninh Bình đã có mƣa trên diện rộng làm 1.406 ha lúa bị 

đổ và 445 ha hoa màu bị hỏng; Kênh Cánh Diều đổ 3m, sập 1 tấm đan. 

(Chi tiết về Tình hình thiên tai trong 10 năm gần đây trong Phụ lục bảng 2:) 

1.3. ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI THEO CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI 

1.3.1. Đánh giá thiên tai 

Mục tiêu của đánh giá thiên tai là để xác định các loại thiên tai, cấp độ rủi ro 

thiên tai, nguy cơ và ngƣời dân, cộng đồng có thể phải đối mặt với các loại hình thiên 

tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Theo thống kê hàng năm và theo ghi nhận, phân tích chuỗi số liệu quan trắc về 

tình hình thiên tai, trên địa bàn tỉnh những năm qua thƣờng xảy ra các loại hình thiên 

tai đƣợc thống kê trong bảng sau: 
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Bảng 1. 1: Đánh giá thiên tai 

Loại 

hình 

thiên 

tai 

Cấp độ 

RRTT 

lớn 

nhất 

Dấu hiệu cảnh 

báo 

Thời gian 

cảnh báo 

Tốc độ 

diễn ra 

Tần xuất  

xuất hiện 

Thời điểm 

 xuất hiện 

Thời đoạn 

xảy ra 

Địa điểm 

Bão, 

ATNĐ 

4 Bão, áp thấp nhiệt 

đới hoạt động 

ngoài khu vực 

Biển Đông, nhƣng 

có khả năng di 

chuyển vào Biển 

Đông trong 

khoảng 24 đến 48 

giờ tới, áp thấp 

nhiệt đới ảnh 

hƣởng trực tiếp 

đến đất liền trong 

24 giờ tới. Bão rất 

mạnh từ cấp 12 

đến cấp 15 hoạt 

động trên vùng 

biển ven bờ;đất 

liền khu vực 

Đông Bắc Bộ gây 

mƣa trên toàn bộ 

tỉnh Ninh Bình 

3-4 ngày 2 ngày Trung bình mỗi 

năm tỉnh Ninh 

Bình chịu tác 

động trực tiếp 

của 2-3 cơn bão 

19h/23/10 

/2012- 

7h/29/10/2012 

Từ tháng 7 - 

11 

Ven biển các tỉnh 

phía Đông Bắc 

Bộ,trong đó có 

Ninh Bình, gây 

mƣa trên toàn bộ 

Ninh Bình 

Mƣa 

lớn 

4 Hoàn lƣu của 

ATNĐ, Lƣợng 

mƣa trên 400 mm 

trong 24 giờ kéo 

dài trên 4 ngày 

3-4 ngày 3 ngày – 4 

ngày 

Trung bình mỗi 

năm tỉnh Ninh 

Bình chịu tác 

động trực tiếp 

của 2-3trận mƣa 

lớn  

7h/9/10/2017-

7h/12/10/2017 

Lƣợng mƣa 

lớn xảy ra từ 

1 đến 3 ngày 

Tại trạm Thủy 

văn Hƣng thi: 

423,2mm; trạm 

khí tƣợng Nho 

Quan: 207,9 mm; 

trạm Thủy văn 

Bến Đế: 
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Loại 

hình 

thiên 

tai 

Cấp độ 

RRTT 

lớn 

nhất 

Dấu hiệu cảnh 

báo 

Thời gian 

cảnh báo 

Tốc độ 

diễn ra 

Tần xuất  

xuất hiện 

Thời điểm 

 xuất hiện 

Thời đoạn 

xảy ra 

Địa điểm 

379,0mm; trạm 

thủy văn Gián 

Khẩu: 433,8mm; 

trạm Khí tƣợng 

Ninh Bình: 

301,3mm; trạm 

Thủy văn Nhƣ 

Tân: 318,6mm 

Lốc, 

sét, 

mƣa đá 

1 ảnh hƣởng của 

KKL kết hợp với 

hội tụ gió Tây 

Nam phát triển từ 

mực 3000 – 

5000m xảy ra 

mƣa đá 

 

Trong 

khoảng 1 

đến 2 giờ 

Lốc hình 

thành và tan 

trong thời 

gian ngắn, 

phạm vi 

hoạt động 

hẹp từ vài 

km2 đến vài 

chục km2.  

Mƣa đá xảy 

ra trong 

thời gian 

ngắn 

Ít xuất hiện Xảy ra trong 

thời gian ngắn 

kèm theo mƣa 

rào, đôi khi có 

gió mạnh 

Khoảng 

tháng 1 hay 

xảy ra mƣa 

đá, tháng 5 

hay xảy ra 

mƣa kèm 

theo sét 

giông, sấm 

sét 

Phạm vi xã. 

Lũ, 

ngập lụt 

3 Mực nƣớc lũ cao 

vƣợt lũ lic  h sử 

hoăc   lũ thiết kê 

1 ngày 3 ngày đến 

5 ngày 

Trung bình mỗi 

năm tỉnh Ninh 

Bình chịu tác 

động trực tiếp 

của 2-3 trận lũ 

Trong mùa lũ 

từ 15/6 đến 

31/10 xuất hiện 

từ 3 ngày đến 5 

ngày 

16h giờ 

ngày 

12/10/2017 

Lƣợng mƣa lớn 

đã làm xuất hiện 

lũ trên sông 

Hoàng Long, 

sông Đáy, vào hồi 

06 giờ ngày 12/10 

mực nƣớc lũ trên 

sông Hoàng Long 
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Loại 

hình 

thiên 

tai 

Cấp độ 

RRTT 

lớn 

nhất 

Dấu hiệu cảnh 

báo 

Thời gian 

cảnh báo 

Tốc độ 

diễn ra 

Tần xuất  

xuất hiện 

Thời điểm 

 xuất hiện 

Thời đoạn 

xảy ra 

Địa điểm 

tại trạm Thủy văn 

Bến Đế đạt đỉnh 

5,53m (vƣợt báo 

động III 1,53m và 

vƣợt lũ lịch sử 

năm 1985), đến 

16h giờ ngày 

12/10/2017 mực 

nƣớc lũ trên sông 

Đáy tại Ninh 

Bình đạt đỉnh 

3,94m (vƣợt báo 

động III là 0,44m) 

Sạt lở 

đất, sụt 

lún do 

mƣa lũ 

hoặc 

dòng 

chảy 

Cấp 3  Mƣa lớn với 

lƣợng mƣa từ 100 

mm đến 200 mm 

trong 1 ngày tại 

vùng có nguy cơ 

rất cao xảy ra lũ 

quét, sạt lở đất, 

sụt lún đất do mƣa 

lũ hoặc dòng chảy 

3 ngày đến 

5 ngày 

3 ngày đến 

5 ngày 

 23h ngày 

20/02/2019 

 Vào lúc 23h ngày 

20/02/2019, tuyến 

đƣờng phía Tây 

của nhà thờ thôn 

kênh Gà, xã Gia 

Thịnh, huyện Gia 

Viễn đã xảy ra sạt 

lở đƣờng giao 

thông ven sông 

dài khoảng 50m, 

chiều rộng B = 

3m, chiều sâu sạt 

lở H = 2,5m đã 

làm ảnh hƣởng và 

có nguy cơ gây 

sạt lở nhà ở và 

công trình của 4 
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Loại 

hình 

thiên 

tai 

Cấp độ 

RRTT 

lớn 

nhất 

Dấu hiệu cảnh 

báo 

Thời gian 

cảnh báo 

Tốc độ 

diễn ra 

Tần xuất  

xuất hiện 

Thời điểm 

 xuất hiện 

Thời đoạn 

xảy ra 

Địa điểm 

hộ dân, làm chia 

cắt giao thông đi 

lại của 100 hộ dân 

phía Tây nhà thờ 

thôn kênh Gà 

Nắng 

nóng 

3 nhiệt độ không 

khí cao nhất trong 

ngày vƣợt quá 

35°c,  kéo dài 

trong nhiều ngày 

Dự báo diễn 

biến nắng 

nóng trong 

24 giờ đến 

48 giờ tới: 

khu vực ảnh 

hƣởng, 

nhiệt độ cao 

nhất, độ ẩm 

tƣơng đối 

thấp nhất, 

thời gian 

nang nóng 

trong ngày 

trong 24 giờ 

đến 48 giờ 

Trung bình mỗi 

năm tỉnh Ninh 

Bình chịu tác 

động trực tiếp 

của 8-10trận 

nắng nóng, riêng 

năm 2020, trên 

địa bàn tỉnh xảy 

12 đợt nắng 

nóng diện rộng 

đặc biệt là đợt 

nắng nóng từ 

ngày 20/5 – 

21/5. Tx: 40,6
0
C 

(tại Nho Quan) 

Tháng 5-tháng 

6 

Thời đoạn 

xảy ra 

khoảng 10 

ngày 

Vùng bị ảnh 

hƣởng: Toàn tỉnh 
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1.3.2. Năng lực ứng phó thiên tai 

1.3.2.1. Hệ thống chỉ huy phòng, chống thiên tai 

1. Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp 

Hệ thống Ban chỉ huy PCTT&TKCN đƣợc kiện toàn xuyên suốt từ cấp tỉnh đến 

cấp huyện, cấp xã và các sở, ban, ngành, đoàn thể giúp cho công tác chỉ huy, ứng phó 

đƣợc đồng bộ, hiệu quả. 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đƣợc kiện toàn vào quý I hàng năm theo Nghị 

định 160/2018/NĐ-CP và Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về thực hiện Nghị định 

160/2018/NĐ-CP; tham mƣu cho UBND tỉnh quản lý hoạt động phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn; chỉ huy, điều hành công tác PCTT&TKCN trên phạm vi toàn 

tỉnh. UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phƣờng thành lập Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN để chỉ huy, điều hành công tác PCTT&TKCN trên địa bàn quản lý. 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành lập Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, triển khai công 

tác PCTT&TKCN ở đơn vị mình.Đến cuối tháng 4 hàng năm hầu hết các huyện, thành 

phố và các ngành đã tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 

trƣớc đó, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và TKCN năm tiếp theo; kiện toàn 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các huyện, thành phố và giao chỉ tiêu 

chuẩn bị vật tƣ dự trữ cho các xã, phƣờng, thị trấn.  

2. Lực lượng xung kích PCTT cơ sở 

Lực lựng xung kích PCTT cơ sở là lực lƣợng chủ chốt tại chỗ đƣợc thành lập ở 

cấp xã để tham gia xử lý giờ đầu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Mỗi xã thành lập 01 đội xung kích 

ngƣời gồm: Dân quan tự vệ xã (lực lƣợng chủ chốt), Công an xã, Hội chữ thập đỏ xã, 

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Địa chính xã, Công chức thống kê xã.... Tổng số lực 

lƣợng xung kích PCTT cấp xã trên địa bàn tỉnh khoảng 15.000 ngƣời. 

Ngoài lực lƣợng xung kích (11.906 ngƣời) còn có lực lƣợng thƣờng trực PCTT 

của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố. Các xã còn huy 

động thêm lực lƣợng cơ động của quân đội, công an với số lƣợng 1.000 chiến sỹ quân 

đội và 700 chiến sỹ công an để tăng cƣờng cho các địa phƣơng thƣờng trực, bảo vệ 

các trọng điểm PCTT trên địa bàn toàn tỉnh. 

1.3.2.2. Hệ thống công trình phòng, chống thiên tai 

1. Hệ thống đê điều 

Tỉnh Ninh Bình có tổng số 424,509 km đê gồm có 01 tuyến đê cấp II, 8 tuyến 

đê cấp III, 5 tuyến đê cấp IV và 20 tuyến đê cấpV. 

+ Phân theo loại đê 

- Đêbiển: 48,050km 

- Đê sông, đêcửasông: 376,459km 

+ Phân theo cấp đê 

- Đêcấp II: 71,204km 

- Đê cấp III: 104,354km 

- Đê cấp IV: 79,680km 

- Đê cấp V: 169,271km 

Trong những năm qua biến đổi khí hậu nhƣ mƣa, lũ, hạn hán, nhiệt độ tăng lên 

và nƣớc biển dâng gây thiệt hại lớn về ngƣời, tài sản. Đƣợc sự quan tâm của các Bộ, 

ngành hệ thống đê điều đã từng bƣớc đƣợc đầu tƣ, tu bổ, nâng cấp, tuy nhiên vẫn có 
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nhiều hạng mục đê, kè, cống chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu chống lũ, bão. 

Tuyến đê hữu sông Đáy(cấp II, III):: Trên tuyến có 18,26 km chiều rộng mặt đê 

còn nhỏ, 49,543 km đầm ao hồ sát chân đê và một số đoạn đê bị rò rỉ, thẩm lậu, sạt 

trƣợt dễ xẩy ra thẩm lậu mái đê khi có lũ trên BĐ II cần theo dõi diễn biến để có biện 

pháp xử lý. Đoạn K0+000 - K8+380 và đoạn K70+365 - K75+000 mặt bê tông bị vỡ 

vụn, lún sụt đã đƣợc sửa chữa từ năm 2019 đến năm 2021, các đoạn còn lại đƣa vào kế 

hoạch các năm tiếp theo; kè mái có nhiều đoạn bị bong tróc cần tu sửa lại, hai bên mái 

đê cây dại nhiều, rậm rạp, thƣờng xuyên phát quang mái đê. Nhiều đoạn dòng chảy ép 

sát chân đê gây xói lở, bãi sông không còn cần đƣợc xử lý.Các cống trên tuyến cơ bản 

hoạt động bình thƣờng, 11 cống cần tu sửa xây mới, trong đó có các Cống Cam Giá, 

cống Bích Đào, cống Lạc Thiện 1; kè Xuân Đài đoạn từ K71+400-K72+110.  

Tuyến đê Trƣờng Yên(cấp III): Tuyến đê cơ bản đảm bảo cao trình chống lũ 

theo quy hoạch đƣợc duyệt và lũ lịch sử năm 2017, riêng đoạn tƣờng kè từ K0+200 - 

K0+500 còn thấp hơn so với cao trình chống lũ đƣợc duyệt, các cửa khẩu dọc tƣờng 

kè đƣợc xác định là trọng điểm xung yếu và cống từ Đền Vực ra sông Hoàng Long 

không có hệ thống điều tiết năm 2018, 2019 địa phƣơng đã tiến hành hoành triệt. Khi 

có lũ trên báo động II cần tăng cƣờng tuần tra đê, cống để sớm phát hiện và xử lý sự 

cố có thể xảy ra, bảo vệ theo phƣơng châm "4 tại chỗ"; hai bên mái đê cần đƣợc phát 

quang cây dại. 

Tuyến đê tả Hoàng Long(cấp III): Tuyến đê đảm bảo cao trình chống lũ theo 

quy hoạch đƣợc duyệt và lũ lịch sử năm 2017. Thân đê khi lũ lớn ngâm nƣớc lâu ngày 

dễ xảy ra hiện tƣợng thẩm lậu, rò rỉ, nhất là đoạn từ K6+000 – K17+000 mặt đê bị lún 

nứt dọc theo tuyến đê cần phải theo dõi diễn biến đồng thời xây dựng phƣơng án hộ đê 

để xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra, đảm bảo an toàn cho tuyến đê. Năm 2020, 2021 

đã xử lý khoan phụt đoạn K7+300 – K8+700; K14+200 - K15+580 và phát quang mái 

đê. Các điếm trên tuyến đê đã bị xuống cấp cần phải đƣợc duy tu sửa chữa để phục vụ 

công tác PCLB. Kè Kính Chúc một số đoạn bị bong tróc, sạt lở cần đƣợc duy tu, sửa 

chữa. Các cống trên tuyến vẫn hoạt động bình thƣờng, riêng cống Tân Hƣng xây dựng 

đã lâu, thân cống ngắn so với thân đê, bị rò rỉ nhiều, hệ thống dàn van và bệ thao tác 

bằng bê tông cốt thép nhiều chỗ bị hỏng đƣợc xác định là trọng điểm, xung yếu, đề 

nghị xây dựng phƣơng án bảo vệ trong mùa mƣa lũ, hiện tại cống đã đƣợc đƣa vào dự 

án và đang triển khai thiết kế. 

Tuyến đê hữu Hoàng Long(cấp III):: Tuyến đê đảm bảo cao trình chống lũ theo 

quy hoạch đƣợc duyệt và lũ lịch sử năm 2017. Các cống, kè và điếm canh đê vẫn đảm 

bảo nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tuy nhiên bê tông mặt đê nhiều đoạn bị vỡ, nứt sụt 

lún gặp nhiều khó khăn trong mùa mƣa bão. Tràn Lạc Khoái đƣợc xác định là trọng 

điểm chống lũ của tỉnh, lập phƣơng án bảo vệ trọng điểm theo phƣơng châm “ 4 tại 

chỗ” . Tuân thủ quy trình vận hành tràn Lạc Khoái, đáp ứng yêu cầu công tác phòng 

chống thiên tai. 

Tuyến đê Đầm Cút (cấp III):: Tuyến đê Đầm Cút đảm bảo cao trình chống lũ 

theo quy hoạch đƣợc duyệt và lũ lịch sử năm 2017. Tuy nhiên khi lũ cao, ngâm lâu 

ngày thân đê một số vị trí dễ xuất hiện thẩm lậu, sạt trƣợt, mặt bê tông nhiều đoạn nứt 

vỡ tăng cƣờng kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho tuyến đê. Bằng 

nguồn vốn đột xuất cấp bách năm 2020 xử lý đƣợc đoạn K6+695 - K8+245; năm 2021 

đoạn từ K3+395 - K6+695 và đoạn K8+425 – K9+945. Các cống vẫn hoạt động bình 

thƣờng. 
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Tuyến đê tả Vạc (cấp III):: Tuyến đê tả Vạc đảm bảo cao trình chống lũ theo 

quy hoạch đƣợc duyệt, là đoạn đê tiếp giáp với cửa Đáy nên bị ảnh hƣởng lớn của 

thủy triều, mặt bê tông một số đoạn bị nứt vỡ, các ao đầm ven chân đê cần đƣợc xử lý. 

Cống Tân Hƣng cần đƣợc sửa chữa, xây mới, cống Kim Đài vẫn hoạt động tốt. 

Tuyến đê hữu Vạc (cấp III): Tuyến đê hữu Vạc đảm bảo cao trình chống lũ theo 

quy hoạch đƣợc duyệt, là đoạn đê tiếp giáp với cửa Đáy nên bị ảnh hƣởng lớn của 

thủy triều, riêng đoạn K22+542-K23+042 đi qua khu dân cƣ chiều rộng mặt đê 3,5 m, 

mặt đê nhỏ khả năng chống thấm kém, gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng 

chống lụt bão. Do vậy khi có bão lớn, kết hợp triều cƣờng cần thƣờng xuyên tuần tra 

canh gác theo dõi diễn biến của đê, kè, cống. Đoạn K24+769 - K25+669 có diễn biến 

sạt lở cần đƣợc tu bổ. 

Tuyến đê Bình Minh II (cấp III): Tuyến đê BM II đảm bảo cao trình chống lũ 

theo quy hoạch đƣợc duyệt. Năm 2019, 2020, 2021 bằng nguồn vốn duy tu đã sửa 

chữa mặt bê tông đƣợc 2,643 km, hiện tại bê tông mặt đê nhiều đoạn bị bong tróc, ổ gà 

gây nguy hiểm cho các phƣơng tiện tham gia giao thông cần phải duy tu sửa chữa. 

Một số cống cần phải tu sửa, kè vẫn ổn định. Để kịp thời phục vụ công tác phòng 

chống lụt bão; thƣờng xuyên theo dõi, xây dựng phƣơng án di dân bảo vệ vùng nuôi 

trồng thủy sản. Cống Điện Biên đƣợc xây mới, chƣa qua thử thách đề nghị địa phƣơng 

xây dựng phƣơng án “4 tại chỗ”. 

Tuyến đê Bình Minh III (cấpV): Tuyến đê Bình Minh III là tuyến đê trực biển, 

cao trình từ (+4,50) – (+4,8) đảm bảo cao trình chống lũ theo quy hoạch đƣợc duyệt. 

Đoạn  cống CT10, CT11 không có cây chắn sóng, hiện đã đƣợc xây tƣờng chắn bảo 

vệ, tuy nhiên chƣa qua thử thách, khi có bão lớn kết hợp với triều cƣờng sóng đánh 

trực diện nƣớc dễ tràn qua cần phải theo dõi, đoạn đê từ K7+300 - K7+500 và đoạn 

K8+100 - K8+200 cây chắn sóng thƣa thớt, không có tƣờng chắn sóng đƣợc xác định 

là trọng điểm xung yếu vì vậy cần phải xây dựng phƣơng án bảo vệ chống tràn, sạt lở 

và tăng cƣờng kiểm tra khi có bão. Đây là tuyến đê quan trọng để chống bão, mùa 

mƣa, bão thƣờng xuyên tuần tra, canh gác đề nghị bổ sung xây dựng mới các điếm 

canh đê để phục vụ công tác phòng chống lụt bão. 

Tuyến đê Đức Long - Gia Tƣờng - Lạc Vân(cấp IV):Tuyến đê đã đƣợc đầu tƣ, 

nâng cấp đảm bảo cao trình chống lũ theo quy hoạch đƣợc duyệt. Các cống sửa chữa, 

xây dựng mới qua mùa mƣa bão vẫn ổn định. Đoạn tƣờng kè K4+050 - K4+250 đã 

đƣợc xử lý, xây dựng năm 2018; hai tràn sự cố Đức Long và Gia Tƣờng đƣợc xác định 

là trọng điểm xung yếu đề nghị địa phƣơng lập phƣơng án bảo vệ trọng điểm theo 

phƣơng châm 4 tại chỗ. 

Tuyến đê Năm Căn, tƣờng kè Nho Quan và đập hồ Yên Quang(cấp IV):Tuyến 

đê Năm Căn đảm bảo cao trình chống lũ theo quy hoạch đƣợc duyệt. Toàn tuyến đã 

đƣợc bê tông hóa, mặt đê nhiều đoạn bị sụt lún, vỡ nứt. Cống Tràng An, đoạn K9+450 

- K9+900 và K15+950 – K17+220 đƣợc  xác định là trọng điểm xung yếu cần có 

phƣơng án bảo vệ trọng điểm đề nghị địa phƣơng xây dựng phƣơng án trọng điểm 

theo phƣơng châm 4 tại chỗ. 

Tuyến đê tả Vạc(cấp IV):Toàn tuyến cơ bản đảm bảo cao trình chống lũ theo 

quy hoạch đƣợc duyệt. Nhiều đoạn đê bị hƣ hỏng, sạt lở cần đƣợc tu sửa, đoạn đê từ 

K16+100 - K16+200 và đoạn kè từ K16+591 - K22+000 đƣợc xác định là trọng điểm 

xung yếu đề nghị địa phƣơng xây dựng phƣơng án bảo vệ trọng điểm theo phƣơng 

châm 4 tại chỗ. 
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Tuyến đê hữu Vạc(cấp IV):Toàn tuyến cơ bản đảm bảo cao trình chống lũ theo 

quy hoạch đƣợc duyệt. Các cống trên đê vẫn hoạt động bình thƣờng, đoạn K0+00 - 

K3+300 mặt đê nhỏ. 

Tuyến đê sông Ghềnh(cấpV):Đê tả Ghềnh dài 12,35 km, đê hữu Ghềnh dài 

11,895km, chiều rộng mặt đê từ (3 - 5) m, cao trình mặt đê từ (+2,6) - (+2,9), cơ bản 

đảm bảo cao trình chống lũ theo quy hoạch đƣợc duyệt, tuy nhiên một số đoạn cao 

trình thấp chƣa đảm bảo chống lũ. 

Tuyến đê sông Trinh Nữ(cấp V):Tuyến đê tả Trinh Nữ dài 6,0 km, chiều rộng 

mặt đê từ (2,7-3,0)m, cao trình mặt đê từ (+1,7) - (+2,5)m chƣa đảm bảo cao trình 

chống lũ theo quy hoạch đƣợc duyệt. Đây là tuyến đƣợc xác định là trọng điểm xung 

yếu đề nghị địa phƣơng xây dựng phƣơng án bảo vệ trọng điểm theo phƣơng châm 4 

tại chỗ;  Tuyến đê hữu Trinh Nữ dài 7,30 km, chiều rộng mặt đê từ ( 2,5-2,8)m, cao trình 

mặt đê từ (+1,7) - (+2,5)m, chƣa đảm bảo cao trình chống lũ theo quy hoạch đƣợc duyệt.  

Tuyến đê sông CầuHội (cấp V): Tuyến tả cầu Hội dài 4,88 km, chiều rộng mặt 

đê từ (2,5-3,0)m, cao trình mặt đê ( +3,2)m, cơ bản đảm bảo cao trình chống lũ theo 

quy hoạch đƣợc duyệt. Tuyến hữu cầu Hội dài 7,06 km, chiều rộng mặt đê từ ( 2,5-

3,0)m, cao trình mặt đê từ (+3,0) - ( +3,2)m, cơ bản đảm bảo cao trình chống lũ theo 

quy hoạch đƣợc duyệt. Tuyến đê sôngMới: Tuyến đê tả sôngMới: Tuyến đê dài 11,776 

km, mặt đê đã đƣợc gia cố bê tông, chiều rộng mặt đê từ (5,0 - 5,2)m, cao trình mặt đê 

(+3,2)m, đảm bảo cao trình chống lũ theo quy hoạch đƣợc duyệt; Tuyến đê hữu 

sôngMới: Tuyến đê dài 9,976 km, mặt đê đã đƣợc gia cố bê tông, chiều rộng mặt đê từ 

5,2 m, cao trình mặt đê (+3,2)m, đảm bảo cao trình chống lũ theo quy hoạch đƣợc 

duyệt. Một số đoạn bị sạt trƣợt mái đê, mặt bê tông hƣ hỏng, đoạn đê từ K0+910 - 

K0+950, K6+450 - K7+380. 

Tuyến đê sông Bút ĐứcHậu: Tuyến đê tả Bút Đức Hậu dài 7,15 km, hữu Bút 

Đức Hậu dài 6,599 km, chiều rộng mặt đê 4 m, toàn tuyến đã đƣợc bê tông hóa, cao 

trình mặt đê (+3,5)m đảm bảo cao trình chống lũ đƣợc duyệt theo quyhoạch. 

Tuyến đê sông HệDƣỡng: Đê tả HệDƣỡng: Tuyến đê dài 5,936 km, chiều rộng 

mặt đê ( 4,0 - 4,2)m, mặt đê bằng đất đá cấp phối, cao trình mặt đê (+3,5) - ( +4,2) m, 

đảm bảo cao trình chống lũ theo quy hoạch đƣợc phê duyệt. Đê hữu HệDƣỡng: Tuyến 

đê dài 4,261 km, chiều rộng mặt đê ( 3,0 - 3,5)m, mặt đê bằng đất đá cấp phối, cao 

trình mặt đê (+3,0) - ( +3,5) m, đảm bảo cao trình chống lũ theo quy hoạch đƣợc phê 

duyệt. 

Đê đê sông BếnĐang: Đê tả BếnĐang: Tuyến đê dài 5,008 km, chiều rộng mặt 

đê (3,6-4,0) m, cao trình mặt đê (+3,5) - ( +4,2) m, đảm bảo cao trình chống lũ theo 

quy hoạch đƣợc phê duyệt; Đê hữu Bến Đang: Tuyến đê dài 18,592 km, chiều rộng 

mặt đê (3,0 - 3,6) m, cao trình mặt đê (+4,0) - ( +4,5) m, đảm bảo cao trình chống lũ 

theo quy hoạch đƣợc phê duyệt. 

Tuyến đê sôngRịa: Đê Nam sôngRịa: Tuyến đê dài 8 km, chiều rộng mặt đê 4m, 

cao trình đỉnh (+4,2), trên tuyến không có đập tràn, dƣới đê có 6 cống, 2 cống (1x2)m 

và 4 cống (2,5x4)m, mái và mặt đê chƣa đƣợc cứng hóa; Đê Bắc sôngRịa: Tuyến đê 

dài 3,9 km, hệ số mái trong, ngoài m = 2, mặt đê rộng 7 m, mặt và mái đƣợc đổ bê 

tông, cao trình mặt đê (+4,2), trên tuyến có 3 cống (2,5x4)m xây bằng đá nay đã xuống 

cấp. 

Đê sông Bôi khu vực Xích Thổ - Gia Sơn- GiaLâm: tuyến đê dài 16,7 km, chiều 

rộng mặt đê 3,5 m, cao trình mặt đê 4,0 m, cao trình mặt đê không đảm bảo cao trình 
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chống lũ theo quy hoạch đƣợc duyệt. 

Các tuyến đêbối 

Tuyến đê bối ĐứcLong: Tuyến đê bối Đức Long dài 5,1 km, mặt đê rộng 3,5 

m, cao trình đỉnh (+ 4,0) m, mái đƣợc gia cố bằng bê tông, mặt đổ bê tông. Trên tuyến 

có 4 cống hộp bê tông (2,5 x 4,0)m, tuyến này không có đập tràn, khi phân lũ mở cống 

và tràn qua mặt đê. 

Tuyến đê bối ThƣợngHòa: Tuyến đê bối Thƣợng Hòa dài 3,38 km, đƣợc cứng 

hoá bê tông, mặt đê rộng 3,5m, cao trình đỉnh (+3,3 ) - (+3,5), trên tuyến có 2 cống 

hộp bê tông (2 x 4)m chƣa đảm bảo chống lũ tiểu mãn từ (+3,5) trởlên. 

Tuyến đê bối Tây sông BếnĐang: Tuyến đê bối Tây sông bến Đang: dài 4,6 

km, mặt đê rộng 4,0 m, cao trình đỉnh (+4,2) trong đó có 2,6 km đƣờng Bái đính Cúc 

Phƣơng từ cầu Quỳnh đến làng Bạ xã Quỳnh Lƣu. Mặt rộng 24 m, mặt bê tông rộng 

11m, cao trình mặt (+5,0), mái m =1,5, các đoạn khác mặt đê chƣa đƣợc cứng hóa trên 

tuyến có 4 cống (2x2,5) m, tuyến này không có đập tràn, phân lũ và tiêu úng vận hành 

qua các cống. 

Tuyến đê bối Đông sông bếnĐang:  Tuyến đê bối Đông sông bến Đang từ bến 

nhảy đến giáp đất Tam Điệp: dài 4,6 km, mặt đê rộng 4,0 m, cao trình đỉnh (+4,2). 

Hiện nay dự án đang tiếp tục triển khai. 

* Đánh giá chung các tuyến đê: 

- Về cao trình chống lũ : 

+ Các tuyến đê cấp II, cấp III: Cao trình đáp ứng yêu cầu chống lũ theo quy 

hoạch đƣợc duyệt: Tại Bến Đế (+6,13); tại Gián Khẩu (+5,12); tại Ninh Bình (+4,38); 

tại Độc Bộ (+4,08); tại Nhƣ Tân (+2,69). Riêng tƣờng kè đê Trƣờng Yên đoạn 

K0+200 - K0+500, cao trình thấp hơn so với cao trình chống lũ đƣợc duyệt, chú ý một 

số vị trí cửa khẩu trên tƣờng kè. Các công trình đang triển khai thi công, đề nghị Chủ 

đầu tƣ chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đảm bảo 

an toàn trong mùa mƣa bão đồng thời xây dựng phƣơng án bảo vệ theo phƣơng châm 

4 tại chỗ. 

+ Các tuyến đê cấp IV, V: Cơ bản đảm bảo cao trình chống lũ theo quy hoạch 

đƣợc duyệt, tuy nhiên còn một số đoạn cao trình thấp chƣa đảm bảo cao trình chống 

lũ. Một số tuyến đê tuy đã đƣợc đầu tƣ, nâng cấp nhƣng chƣa hoàn chỉnh cả tuyến, 

năm 2021 các công trình đã hoàn thành hoặc đang triển khai thi công tiếp cần xây 

dựng phƣơng án bảo vệ 4 tại chỗ; các đoạn đê xuất hiện mạch đùn, mạch sủi, thẩm lậu 

qua thân đê; khi có bão, lũ, phải thƣờng xuyên tuần tra 24h/24h, kịp thời phát hiện sự 

cố để xử lý ngay từ giờđầu. 

+ Các tuyến trên đê nội đồng cần xây dựng phƣơng án chống tràn. 

- Về mặt cắt ngang và thân đê, nền đê: 

Nhiều tuyến đê mặt cắt ngang một số đoạn chƣa đủ, chƣa có cơ, phía trong đồng 

có nhiều thùng đào, thùng đấu, chƣa có cây chắn sóng. Khi lũ cao trên báo động II, dễ 

sẩy ra thẩm lậu mái đê. Khi có bão lớn kết hợp triều cƣờng có thể gâysạt mái đê phía 

sông hoặc mái kè ở những vị trí không có bãi, hƣớng gió chính diện. 

Thân đê, nền đê các tuyến đê cấp II, cấp III nhìn chung ổn định. Các đoạn xuất 

hiện mạch đùn, sủi, thẩm lậu nhƣ đê Đầm Cút, tả Hoàng Long, hữu Hoàng Long khi 

có lũ cao, ngâm lâu ngày thân đê một số vị trí dễ xuất hiện thẩm lậu do đất đắp đê có chất 

dính kém cần phải thƣờng xuyên theo dõi để xử lý kịp thời. 
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- Về các cống dưới đê: 

Hầu hết các cống nhất là các cống trên tuyến đê cấp II và cấp III, cấp IV đã 

đƣợc tu bổ xây mới hoặc cải tạo nối dài ổn định qua mùa mƣa bão. Vẫn còn một số 

cống cũ đƣợc xây dựng từ lâu, hiện đã xuống cấp cần đƣợc sớm xây dựng lại nhƣ: 

cống Cam Giá, cống Lạc Thiện 1 trên đê hữu Đáy; cống Tân Hƣng trên đê tả Hoàng 

Long (đã đƣợc đƣa vào dự án đang trong giai đoạn triển khai thiết kế); cống ngầm từ 

Đền Vực ra sông Hoàng Long dƣới tƣờng kè đê Trƣờng Yên không có hệ thống điều 

tiết (đã đƣợc hoành triệt); đề nghị UBND các huyện, thành phố xây dựng phƣơng án 

bảo vệ trọng điểm theo phƣơng châm 4 tạichỗ. 

Các cống Chất Thành, Hồi Thuần, Quy Hậu thi công hoàn thành năm 2021; 

cống Kem, cống Cái, đoạn đê bị sạt lở K66+103 – K66+270 đang thi công yêu cầu 

Chủ đầu tƣ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúng thời gian quy định; các công trình trên 

chƣa qua thử thách đề nghị Ban QLDA ĐTXD Nông nghiệp và PTNT xây dựng 

phƣơng án bảo vệ 4 tại chỗ trong mùa lũ. 

Các cống cũ chƣa đƣợc sửa chữa, làm mới ở các tuyến đê cấp 4, cấp 5 nội đồng 

phải có đất đá dự phòng và xây dựng phƣơng án bảo vệ để đảm bảo an toàn. Các cống 

hƣ hỏng nặng phải kiểm tra và hoành triệt trƣớc mùa mƣa bão. 

Về cáckè: 

Các kè trên tuyến đê hữu Đáy, đê Tả Hoàng Long, đê Đầm Cút: Tu sửa lại các 

kè bị sạt lở, bong xô đảm bảo an toàn trong mùa mƣa bão. 

Điếm canh đê: Cần xây mới và sửa chữa điếm cũ tại các vị trí trọng điểm phục vụ trực 

chống lụtbão. 

2. Hệ thống hồ đập 

Toàn tỉnh có 46 hồ với tổng dung tích 44,34 triệu m3; trong đó, có các hồ lớn 

với dung tích từ 1÷5 triệu m3 nhƣ các hồ Thác La, Yên Quang, Đồng Chƣơng, 

Thƣờng Sung, Đập Trời, Đá Lải huyện Nho Quan và các hồ Yên Thắng, Yên Đồng 

huyện Yên Mô; hồ Núi Vá thành phố Tam Điệp. 

Hồ Yên Quang, Yên Đồng, Thác La đã đƣợc thi công nâng cấp hiện tại giữ, tích 

nƣớc tốt, cơ bản an toàn.Mái phía hạ lƣu các hồ Yên Quang I, đập tràn và hồ Thƣờng 

Xung, có hiện tƣợng xuống cấp cần theo dõi chặt chẽ. 

Hồ Đồng Chƣơng khi mực nƣớc trong hồ vƣợt cao trình +20,7m tại đập chính 

phía hạ lƣu (gần cống lấy nƣớc) xuất hiện nhiều vị trí rò rỉ qua thân đập, năm 2021 đã 

đƣợc Công ty KTCTTL đã tiến hành xử lý nhƣng chƣa qua thử thách cần phải theo 

dõi chặt chẽ để có giải pháp xử lý kịp thời theo phƣơng án ứng phó thiên tai của hồ đã 

đƣợc phêduyệt. 

3. Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn 

Trên địa bàn tỉnh, hiện có các trạm quan trắc thủy văn phục vụ công tác theo dõi 

diễn biến mƣa lũ nhƣ sau: 

Bảng 1. 2:Các trạm quan trắc thủy văn 
STT Trạm Đo mƣa Đo mực nƣớc 

1 Trạm Khí tƣợng Cúc Phƣơng x  

2 Trạm khí tƣợng Nho Quan x  

3 Trạm thủy văn Bến Đế x x 

4 Trạm thủy văn Gián khẩu x x 

5 Trạm Khí tƣợng Ninh Bình x  
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STT Trạm Đo mƣa Đo mực nƣớc 

6 Trạm Thủy văn Nhƣ Tân  x x 

7 Trạm Thủy văn Ninh Bình  x 

4. Hệ thống điện, thông tin liên lạc, truyền thanh, truyền hình 

Mạng lƣới bƣu chính viễn thông với đủ các loại hình dịch vụ, điện thoại 

cốđịnh,điện thoại di động mạng vinaphone, mobiphone, viettel, thông tin di độngsóng 

ngắnCodan, thông tin chuyên dùng Inmarsat có thể đáp ứng nhanh chóngthông tin, 

liên lạc;bảo đảm thông tin liên lạc chỉ huy, điều hành phòng chốngthiên tai trên toàn 

tỉnh và phục vụ các nhu cầu của khách hàng. 

5. Hệ thống giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn 

Hệ thống giao thông đƣờng bộ xuyên suốt từ tuyến Quốc lộ đến tỉnh lộ,giao 

thôngnông thôn, đến cả vùng xa, tạo điều kiện thuận lợi cho côngtác phòng chốnggiảm 

nhẹthiên tai. Với mật độ phân bố 0,87 km/km
2
 nếu triểnkhai công tác chuẩn bịPCTT 

vàTCN chu đáo thì công tác ứng phó, cứu hộ,cứu nạn sẽ kịp thời giảm thiệt hạivề 

tínhmạng và tài sản.Tuy nhiên, khi có lũ lớn tại một số tuyến đƣờng huyện, đƣờng xã 

xảy ra tình trạng ngập, sạt lở, khó khăn trong ứng phó thiên tai. 

6. Cơ sở hạ tầng khác kết hợp với PCTT 

Hệ thốngcông trình, cơ sở hạ tầng có thể sử dụng làm nơi tập kết, sơ tán dân 

đến: nhà ở kiên cố của nhân dân, công trình công cộng bao gồm: công trình giáo dục 

(nhà trẻ, trƣờng học các cấp); công trình y tế (bệnh viện, trạm y tế…); trụ sở cơ 

quan…  

7. Vật tư, phương tiện phòng, chống thiên tai, hậu cần tại chỗ 

- Vật tƣ dự trữ PCTT do tỉnh quản lý gồm: Đá hộc: 35.878 m
3
; đá dăm:422 m

3
; 

bạt chắn sóng: 31.100 m
2
; vải lọc: 3.550 m

2
; bao tải dứa: 201.375 cái;bao tải Jumbo: 

3.700 cái; rọ thép: 1.537 cái; dây thép: 10.450 kg; bạt chống thấm 24.000 m
2
. Khi có 

lệnh điều động vật tƣ PCLB cho huyện Nho Quan, Gia Viễnthì lấy tại kho Ngô Đồng; 

các huyện Hoa Lƣ, Yên Khánh, Kim Sơn, Yên Mô,thành phố Ninh Bình thì lấy tại các 

kho Ninh Giang, kho Yên Khánh, kho KimSơn, kho tại đê Bình Minh 2 và thành phố 

Ninh Bình. Trong trƣờng hợp cần thiếtcó thể điều động thêm vật tƣ của doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh để xử lý sự cố vàsẽ hoàn trả lại sau khi hết bão lũ. 

- Phƣơng tiện PCTT: Dự kiến huy động phƣơng tiện, trang thiết bị PCTTcủa 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác PCTT năm 2022, baogồm: Xe 

tải loại 3-8 tấn 150 cái; Máy xúc các loại 50 cái; Xe cứu hộ các loại 4chiếc; Tầu 

TKCN 5 chiếc; Xuồng các loại 49 chiếc; Nhà bạt các loại 165 bộ;Phao các loại 9.780 

chiếc và các trang bị, bảo hộ PCTT khác kèm theo. 

Các địa phƣơng, Sở Y tế, Sở Công Thƣơng dự trữ lƣơng thực, thuốc men,hàng 

hóa… trực tiếp phục vụ cho công tác PCTT, cứu trợ sử dụng trong trƣờnghợp cần thiết 

đảm bảo ổn định đời sống nhân dân trong vùng bị thiên tai trêntoàn địa bàn. 

Hàng năm vật tƣ, phƣơng tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai đƣợc tiếp 

nhận thêm từ nguồn của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Nông nghiệp & 

PTNT và nguồn trang bị của UBND tỉnh. 

8. Nguồn lực tài chính dự phòng 

- Ngân sách các cấp: tỉnh, huyện, xã đều có nguồn dự phòng cho các tình huống 

khẩn cấp và mua sắm PCTT, khắc phục sự cố khẩn cấp các công trình PCTT, hỗ trợ 

thiệt hại do thiên tai gây ra... 
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- Ngân sách tỉnh phân bổ cho các sở, ngành, đơn vị, địa phƣơng đầu tƣ, trang bị 
những điều kiện thiết yếu phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội. 

- Quỹ phòng, chống thiên tai: Dùng để cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên 
tai; hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai; hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa thiên tai 

trên địa bàn tỉnh. 

(Chi tiết về nguồn lực ứng phó thiên tai trong Phụ lục bảng 3) 

1.3.3.Tình trạng dễ bị tổn thƣơng do thiên tai 

*) Phân tích các đối tượng dễ bị tổn thương do thiên tai 

Thiên tai những năm qua gây ảnh hƣởng đến nhiều lĩnh vực, trong đó những lĩnh 

vực (đối tƣợng) bị ảnh hƣởng nhiều nhất gồm có: 

- Con ngƣời: Các đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng (DBTT) nhƣ: trẻ em, ngƣời cao 

tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dƣới 12 tháng tuổi, ngƣời khuyết tật, 

ngƣời bị bệnh hiểm nghèo và ngƣời nghèo, các cƣ dân, hộ gia đình tại các khu nhà cũ, 

yếu, khu vực trũng thấp ven đê. 

- Cơ sở hạ tầng: 

+ Các công trình đê điều, thủy lợi, công trình giao thông, hệ thống điện 

+ Các công trình nhà ở cũ, nhà tạm, nhà ở khu vực trũng, thấp…. 

Nhà ven sông chịu ảnh hƣởng của ngập lụt: Thuộc các xã có các hộ dân sống 

ngoài đê: Lạng Phong, Thuợng Hòa, Gia Thủy, Đức Long... thuộc huyện Nho Quan; 

Gia Tiến, Gia Phong Gia Thịnh, Gia Hƣng, Gia Hóa thuộc huyện Gia Viễn…. 

- Hoạt động sản xuất: 

+Vùng dễ bị ngập lụt gồm các xã Đức Long, Gia Thủy, Thƣợng Hòa, Lạc Vân, 

Gia Tƣờng… thuộc huyện Nho Quan; xã Ninh Sơn, Ninh Phong, Ninh Phúc, Ninh 

Nhất, Ninh Tiến… thuộc TP. Ninh Bình; Yên Sơn, Yên Bình, Đông Sơn thuộc TP. 

Tam Điệp; các xã ngoài đê thuộc huyện Gia Viễn…. 

+ Vùng sản xuất cây màu dễ bị hạn hán thuộc địa bàn các xã phƣờng Ninh Nhất, 

Ninh Sơn, Ninh Phúc… thuộc TP. Ninh Bình; Nam Sơn, Quang Sơn, Đông Sơn, Bắc 

Sơn… thuộc TP. Tam Điệp…. 

*) Phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương. 

- Bão, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn nắng nóng, rét đậm, rét hại xảy ra thƣờng 

xuyên và liên tục trong tỉnh.Thiệt hại của bão, lũ lụt năm trƣớc chƣa khắc phục kịp, 

năm sau tiếp tục bị bão, lũ lụt cấp độ mạnh hơn tác động nên mức độ tổn thƣơng do 

vậy càng lớn hơn. Ba đối tƣợng chính là con ngƣời, nền sản xuất và cơ sở hạ tầng bị 

thiệt hại nghiêm trọng.  

- Cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành với địa phƣơng trong công tác phòng chống 

thiên tai còn hạn chế nên phát huy hiệu quả còn chƣa cao. 

- Việc cải tạo, nâng cấp các công trình đê điều, hồ đập, lòng dẫn thoát lũ, chống 

biến đổi khí hậu cũng nhƣ việc bảo trì, tu bổ, sửa chữa công trình phòng, chống thiên 

tai nhìn chung còn chậm do thiếu vốn đầu tƣ.  

- Việc quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, PCTT một số 

địa phƣơng thực hiện chƣa quyết liệt nên vẫn còn để xảy ra một số vụ việc vi phạm 

kéo dài;  
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- Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức phòng, chống thiên tai cho 

nhân dân còn nhiều hạn chế; chất lƣợng dự báo, cảnh báo chƣa cao và chƣa lƣờng hết 

các diễn biến phức tạp của thiên tai. 

(Chi tiết về các yếu tố dễ bị tổn thương trong Phụ lục bảng 4) 

1.3.4.Tổng hợp kết quả đánh giá 

Tổng hợp các kết qu ả về thiên tai, xu hƣớng, tình tr ạng dễ bị tổn thƣơng, năng 

lực phòng, chống thiên tai và rủi ro thiên tai đƣợc thống kê trong Phụ lục bảng 5 

1.3.5. Lập bản đồ rủi ro thiên tai 

Phƣơng án ứng phó thiên tai đƣợc thể hiện trên bản đồ và sẽ đƣợc thƣờng 

xuyên cập nhật, bổ sung thông tin vào bản đồ để phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy 

ứng phó. Bản đồ sơ họa giúp theo theo dõi đƣợc dễ dàng công tác phòng chống thiên 

tai. Trên cơ sở tài liệu thu thập đƣợc tiến hành vẽ bản đồ rủi ro thiên tai để chủ động 

ứng phó với các tình huống thiên tai. Chi tiết các bản đồ rủi ro thiên tai đƣợc trình bày 

trong bản đồ khổ Ao kèm theo báo cáo.  
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Phần II 

CƠ SỞ PHÁP LÝ, MỤC TIÊU CỦA PHƢƠNG ÁN 

 

2.1.  Cơ sở pháp lý 

- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê 

điều ngày 17/6/2020; 

- Luật Tài nguyên nƣớc ngày 01/01/2013; 

- Luật Khí tƣợng thủy ngày 01/72016; 

- Luật Thủy lợi ngày 01/7/2018; 

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.  

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP  ngày 14/5/2018 của Chính phủ, Quy định chi 

tiết một số điều của luật thủy lợi; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ, Quy định thi 

hành Luật tài nguyên nƣớc.  

- Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về Quản lý, 

bảo vệ, khai thác tổng hợp Tài nguyên và Môi trƣờng các hồ chứa thuỷ lợi thuỷ điện. 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, Quy định chi 

tiết một số điều của Luật khí tƣợng thủy văn; 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật khí tƣợng thủy văn; 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an 

toàn đập, hồ chứa nƣớc; 

- Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và 

quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

- Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ 

quy định mực nƣớc tƣơng ứng với cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả 

nƣớc; 

- Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 7/6/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt chƣơng trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên 

tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nƣớc dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, 

hạn hán, xâm nhập mặn; 

- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ 

quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.  

- Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban chỉ đạo 

Trung ƣơng về phòng chống thiên tai về việc ban hành Sổ tay hƣớng dẫn xây dựng 

phƣơng án ứng phó tƣơng ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai. 

2.2.  Mục tiêu 

2.2.1. Mục tiêu chung: 

- Huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó có hiệu quả trƣớc mọi tình 
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huống thiên tai có thể xảy ra trong phạm vi quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt 

hại về ngƣời, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trƣờng, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng 

và các công trình trọng yếu do thiên tai gây ra, góp phần quan trọng phát triển bền 

vững kinh tế - xã hội của ngành và địa phƣơng. 

- Các đơn vị, địa phƣơng trên địa bàn đƣợc phân công, chủ động xây dựng 

phƣơng án ứng phó để làm cơ sở xây dựng phƣơng án ứng phó thiên tai ở cấp cao hơn 

nhằm ứng phó kịp thời, đạt hiệu quả với từng tình huống cụ thể do thiên tai gây ra. 

2.2.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Chủ động ứng phó trƣớc mọi tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh. Huy 

động các nguồn lực để chủ động ứng phó có hiệu quả trƣớc tình huống thiên tai có thể 

xảy ra.  

- Thƣờng xuyên quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phƣơng 

án ứng phó với thiên tai sát với tình hình thực tế của địa phƣơng, nhằm nâng cao năng 

lực ứng phó thiên tai của các tổ chức, đơn vị, góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai 

gây ra.  

- Bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai, công trình trọng điểm trên địa bàn; 

Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, nhà cửa của nhân dân, các công trình giao thông, 

thông tin liên lạc hoạt động thông suốt, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian xảy ra 

thiên tai.  

- Xác định cụ thể những khu vực nguy hiểm, số hộ dân, số ngƣời dân cần phải 

sơ tán, địa điểm sơ tán đến, hậu cần nơi đến sơ tán, phƣơng tiện và nhân lực thực hiện 

để chủ động triển khai ứng phó thiên. Nâng cao năng lực xử lý các tình huống, sự cố 

do thiên tai gây ra. 

2.3.  Yêu cầu 

- Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phƣơng châm “04 tại chỗ” (Chỉ huy tại 

chỗ; lực lƣợng tại chỗ; phƣơng tiện, vật tƣ tại chỗ; hậu cần tại chỗ); bảo đảm nguyên 

tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trƣơng, có hiệu quả sau 

thiên tai. 

- Bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nƣớc, giữ 

gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội. 

- Bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa nƣớc 

lớn, các hồ gần nơi khu dân cƣ đông đúc hoặc gần trung tâm kinh tế, văn hóa, an ninh, 

quốc phòng quan trọng ở hạ du công trình thủy lợi. 

- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy điều hành tại chỗ để ứng 

phó thiên tai đạt hiệu quả của các cấp, các ngành. 

-  Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong hoạt động phòng, chống 

thiên tai theo quy định của pháp luật. 

-  Tăng cƣờng thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hƣớng dẫn các biện pháp 

phòng tránh và ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cƣ.  

- Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 

để phát huy ý thức tự giác tham gia cùng chính quyền, ban - ngành, đoàn thể ở địa 

phƣơng trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây 

ra, chủ động phòng, tránh thiên tai của ngƣời dân. 
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- Đảm bảo giao thông đƣợc thông suốt trong mọi tình huống; hoàn thành hệ 

thống thông tin liên lạc từ cấp tỉnh đến cấp xã (hữu tuyến, vô tuyến, di động, lực lƣợng 

hỏa tốc). 

- Các tổ chức và cá nhân chấp hành nghiêm các mệnh lệnh, hƣớng dẫn của 

chính quyền, cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai; đồng 

thời tự giác tham gia cùng với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phƣơng trong 

công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

Tại Phƣơng án này, chỉ đánh giá chi tiết mức độ rủi ro thiên tai và khu vực có 

nguy cơ cao bị ảnh hƣởng bởi thiên tai cho các loại hình thiên tai cơ bản thƣờng xuyên 

xảy ra và gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh gồm: (1) Bão, ATNĐ; (2) Nƣớc dâng; (3) 

Mƣa lớn; (4) Lũ,  Ngập lụt; (5) Sạt lở đất; (6) Nắng nóng; (7) Hạn hán; (8) Xâm nhập 

mặn; (9) Gió mạnh trên biển; (10) Rét hại; (11) Lốc sét; (12) Cháy rừng tự nhiên. 

2.4.  Phƣơng pháp và nguyên tắc xây dựng phƣơng án 

1. Phƣơng pháp chính của việc lập Phƣơng án ứng phó thiên tai là xây dựng từ 

dƣới lên (từ cấp cơ sở lên) theo sơ đồ hình 1. 

 
Hình 2. 1: Sơ đồ phƣơng pháp lập phƣơng án ứng phó với thiên tai 

Phƣơng án ứng phó thiên tai phải thực hiện theo phƣơng châm “04 tại chỗ” đáp 

ứng mục tiêu “ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trƣơng và hiệu quả”. 

 
Hình 2. 2:Phương châm 04 tại chỗ 
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Phần III 

PHƢƠNG ÁN ỨNG PHÓ THEO CÁC CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI 

3.1. Phƣơng án ứng phó với bão, ATNĐ 

3.1.1. Bƣớc 1: Xác định từng thời điểm ứng phó với bão, ATNĐ 

- Tin bão (ATNĐ) gần biển Đông; 

- Tin bão (ATNĐ) trên biển Đông; 

- Tin bão (ATNĐ) gần bờ; 

- Tin bão khẩn cấp; 

- Tin bão, ATNĐ trên đất liền; 

- Tin cuối cùng về bão (ATNĐ). 

3.1.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với bão 

Căn cứ vào diễn biến thiên tai đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các kịch bản 

về bão (ATNĐ) có thể xảy ra nhƣ sau: 

Kịch bản 1: Bão, ATNĐ gần Biển Đông (Chƣa có RRTT) di chuyển nhanh và có 

khả năng gây nguy hiểm cho các hoạt động trên biển Đông. 

Kịch bản 2: Bão, ATNĐ trên biển đông, có gió mạnh 8-15 (RRTT cấp 3). 

Kịch bản 3: Bão, ATNĐ ở vùng ven bờ cấp 8-11 (RRTT cấp 3). 

Kịch bản 4: Bão, ATNĐ vùng đất liền gió bão mạnh cấp 8-15 (RRTT cấp 4). 

Kịch bản 5: Kịch bản ứng phó với bão mạnh, siêu bão (RRTT cấp 5). 

3.1.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó 

Phạm vi ảnh hƣởng theo từng kịch bản và từng thời điểm ứng phó với bão, 

ATNĐ. Nội dung cụ thể nhƣ bảng sau. 

Bảng 3. 1: Xác định các đối tƣợng bị ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó với bão, 

ATNĐ 

Cấp 

độ 

rủi 

ro 

Vị trí hoạt 

động của 

bão 

(ATNĐ) 

Đối tƣợng bị ảnh hƣởng Phƣơng án ứng phó 

Chƣa 

có 

cấp 

độ 

rủi 

ro 

Tin bão 

(ATNĐ) gần 

biển Đông 

Tàu thuyền hoạt động trên biển. 

 

+ Chỉ đạo công tác trực ban, 
theo dõi chặt chẽ diễn biến 

của bão (ATNĐ) và các thông 

tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo 

Trung ƣơng về Phòng chống 

thiên tai để kịp thời triển khai 

khi có yêu cầu; 

+ Ban hành các văn bản chỉ đạo 
(công điện, thông báo,..); 

+ Thông tin, truyền thông tới 
các huyện/xã và cộng đồng để 

theo dõi, nắm bắt thông tin. 

+ Thông tin tới các tàu thuyền, 
phƣơng tiện trên biển biết về 

thông tin và hƣớng di chuyển 

của bão (ATNĐ); 

+ Quản lý tàu thuyền của địa 
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Cấp 

độ 

rủi 

ro 

Vị trí hoạt 

động của 

bão 

(ATNĐ) 

Đối tƣợng bị ảnh hƣởng Phƣơng án ứng phó 

phƣơng: Thống kê, kiểm đếm 

số lƣợng tàu thuyền hoạt động 

trên biển, ven bờ và neo đậu. 

3 Tin bão 

(ATNĐ) 

trên biển 

Đông (cấp 9 

đến cấp 15) 

 

- Tàu thuyền hoạt động trên biển; 

- Phƣơng tiện nuôi trồng thủy hải sản 

ven bờ; 

- Khu vực bị ảnh hƣởng gián tiếp: 

Các huyện đảo, ven biển. 

Vùng ảnh hƣởng: Vùng ven biển 

huyện Kim Sơn gồm vùng nuôi 

trồng thủy hải sản giữa đê biển Bình 

Minh II và Bình Minh III; 03 xã 

huyện Kim Sơn (Kim Đông, Kim 

Trung, Kim Hải) và thị trấn Bình 

Minh.  

+ Kiểm đếm, thống kê phƣơng 

tiện, tàu thuyền (hoạt động trên 

vùng biển bị ảnh hƣởng, hoạt 

động ven bờ và neo đậu tại 

bến); 

+ Hƣớng dẫn tàu thuyền thoát ra 

khỏi vùng nguy hiểm; 

+ Giữ thông tin liên lạc với tàu 

thuyền đang hoạt động trong 

vùng nguy hiểm; 

+ Trƣờng hợp có tàu thuyền 

đang hoạt động hoặc di chuyển 

trú tránh vào các đảo hoặc lãnh 

thổ nƣớc bạn để trú tránh bão thì 

phải chỉ đạo sở chuyên ngành đề 

nghị Cục Lãnh sự can thiệp; 

+ Xác định thời điểm thích hợp 

để cấm biển nhằm đảm bảo an 

toàn về ngƣời, phƣơng tiện của 

các tàu thuyền. 

+ Hƣớng dẫn, kiểm tra việc 

chằng chống nhà cửa, phát dọn 

cây cối, thu hoạch mùa màng, 

thu dọn lồng bè trƣớc khi bão 

đổ bộ vào đất liền; 

+ Rà soát, xác định các khu vực 

bị ảnh hƣởng; xác định các hộ 

cần phải sơ tán nếu bão độ bổ.  

4 Tin bão 

(ATND) gần 

bờ (từ cấp 

10 đến cấp 

15 ) 

 

- Tàu thuyền và ngƣ dân hoạt động 

trên biển và vùng ven bờ; 

- Tàu thuyền neo đậu tại bến; 

- Cơ sở nuôi trồng thủy hải sản ven 

bờ; 

- Cơ sở hạ tầng, công trình phòng 

chống thiên tai và các công trình 

quan trọng quốc gia,… 

- Dân sống ở các khu vực ven biển; 

- Các hoạt động sản xuất nông 

nghiệp,… 

Vùng ảnh hƣởng: huyện Kim Sơn 

và huyện Yên Khánh gồm các xã : 

Xuân Thiện, Hồi Ninh, Chính Tâm, 

Kim Định, Ân Hòa, Hùng Tiến, 

+ Kiểm đếm, thống kê phƣơng 

tiện, tàu thuyền trên biển và ven 

bờ; 

+ Hƣớng dẫn tàu thuyền vào khu 

neo đậu tránh trú bão; 

+ Cấm các hoạt động trên biển 

(tàu thuyền, du lịch, nuôi trông 

thủy hải sản) 

+ Giữ thông tin liên lạc với tàu 

thuyền đang hoạt động trong 

vùng nguy hiểm. 

+ Xác định khu vực bão dự kiến 

sẽ đổ bộ vào đất liền; 

+ Hƣớng dẫn, kiểm tra việc 

chằng chống nhà cửa, chặt tỉa 
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Cấp 

độ 

rủi 

ro 

Vị trí hoạt 

động của 

bão 

(ATNĐ) 

Đối tƣợng bị ảnh hƣởng Phƣơng án ứng phó 

Yên Mật, Quang Thiện, Nhƣ Hòa, 

Chất Bình, Đồng Hƣớng, Kim 

Chính, Thƣợng Kiệm, Lƣu Phƣơng, 

Tân Thành, Yên Lộc, Lai Thành, 

Định Hóa, Văn Hải, Kim Tân, Kim 

Mỹ, Cồn Thoi, Kim Hải,, Kim 

Trung, Kim Đông và 02 thị trấn 

Phát Diệm, Bình Minh), huyện Yên 

Khánh gồm 9 xã: Khánh Cƣờng, 

Khánh Thiện, Khánh Trung, Khánh 

Mậu, Khánh Hội, Khách Công, 

Khánh Thành, Khánh Nhạc, Khánh 

Hồng và 01 thị trấn Yên Ninh.  

cành cây, thu hoạch mùa màng, 

thu dọn lồng bè trƣớc khi bão đổ 

bộ vào đất liền; 

+ Rà soát, xác định các khu vực 

bị ảnh hƣởng;  

+ Thu hoạch mùa vụ; tranh thủ 

tiêu nƣớc đệm ở những vùng 

trũng, thấp có nguy cơ bị ngập 

úng để đề phòng mƣa lũ sau bão; 

+ Chằng chống nhà cửa; 

+ Xác định các hộ cần phải sơ tán 

nếu bão độ bổ 

4 Tin bão 

khẩn cấp  

( bão mạnh 

cấp 10-15) 

- Tàu thuyền và ngƣ dân hoạt động 

trên biển, ven bờ, khu neo đậu trú 

tránh; 

- Cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng, công trình 

phòng chống thiên tai,… 

- Các hoạt động giao thông, thông 

tin liên lạc, điện, … 

- Dân cƣ sống ở khu vực nhà tạm, 

nhà yếu, nhà bán kiên cố phải di dời 

đến nơi an toàn. 

Vùng ảnh hƣởng: huyện Kim Sơn 

và huyện Yên Khánh gồm các xã : 

Xuân Thiện, Hồi Ninh, Chính Tâm, 

Kim Định, Ân Hòa, Hùng Tiến, 

Yên Mật, Quang Thiện, Nhƣ Hòa, 

Chất Bình, Đồng Hƣớng, Kim 

Chính, Thƣợng Kiệm, Lƣu Phƣơng, 

Tân Thành, Yên Lộc, Lai Thành, 

Định Hóa, Văn Hải, Kim Tân, Kim 

Mỹ, Cồn Thoi, Kim Hải,, Kim 

Trung, Kim Đông và 02 thị trấn 

Phát Diệm, Bình Minh), huyện Yên 

Khánh gồm 9 xã: Khánh Cƣờng, 

Khánh Thiện, Khánh Trung, Khánh 

Mậu, Khánh Hội, Khách Công, 

Khánh Thành, Khánh Nhạc, Khánh 

Hồng và 01 thị trấn Yên Ninh 

+ Nắm số lƣợng tàu thuyền ở trên 

biển chƣa vào nơi trú tránh, tàu 

thuyền đã vào trú tránh; 

+ Sắp xếp, neo đậu tàu thuyền tại 

bến; 

+ Xử lý các tình huống, sự cố 

trên biển, tại nơi neo đậu. 

+ Xác định khu vực bão dự kiến 

sẽ đổ bộ vào đất liền; 

+ Hƣớng dẫn, kiểm tra việc 

chằng chống nhà cửa, chặt tỉa 

cành cây, thu hoạch mùa màng, 

thu dọn lồng bè trƣớc khi bão đổ 

bộ vào đất liền; 

+ Rà soát, xác định các khu vực 

bị ảnh hƣởng; 

+ Ban hành lệnh sơ tán dân; nghỉ 

học; nghỉ làm,… 

+ Thực hiện các biện pháp cƣỡng 

chế khi không thực hiện lệnh; 

+ Hỗ trợ quá trình sơ tán; 

+ Đảm bảo lƣơng thực, nhu yếu 

phẩm tại nơi sơ tán. 

5 

Tin bão 

(ATNĐ) 

trên đất liền 

(bão đi sâu 

vào đất 

- Tàu thuyền và ngƣ dân hoạt động 

trên biển, ven bờ, khu neo đậu trú 

tránh; 

- Cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng, công trình 

+ Nắm số lƣợng tàu thuyền ở trên 

biển chƣa vào nơi trú tránh, tàu 

thuyền đã vào trú tránh; 

+ Sắp xếp, neo đậu tàu thuyền tại 

bến; 
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Cấp 

độ 

rủi 

ro 

Vị trí hoạt 

động của 

bão 

(ATNĐ) 

Đối tƣợng bị ảnh hƣởng Phƣơng án ứng phó 

liền…) 

Siêu bão từ 

cấp 16 trở 

lên hoạt 

động trên 

vùng biển 

ven bờ, trên 

đất liền tỉnh  

phòng chống thiên tai,…. 

- Các hoạt động giao thông, thông 

tin liên lạc, điện, … 

- Dân cƣ sống ở khu vực nhà tạm, 

nhà yếu, nhà bán kiên cố phải di dời 

đến nơi an toàn; 

- Phƣơng án ứng phó với hoàn lƣu 

bão (mƣa, lũ,…). 

Vùng ảnh hƣởng: huyện Kim Sơn, 

Yên Khánh, Yên Mô. Huyện Kim 

Sơn gồm vùng nuôi trồng thủy sản 

giữa đê biển Bình Minh II và Bình 

Minh III; 25 xã (Xuân Thiện, Hồi 

Ninh, Chính Tâm, Kim Định, Ân 

Hòa, Hùng Tiến, Yên Mật, Quang 

Thiện, Nhƣ Hòa, Chất Bình, Đồng 

Hƣớng, Kim Chính, Thƣợng Kiệm, 

Lƣu Phƣơng, Tân Thành,, Yên Lộc, 

Lai Thành, Định Hóa, Văn Hải, 

Kim Tân, Kim Mỹ, Cồn Thoi, Kim 

Hải, Kim Trung, Kim Đông) và 02 

thị trấn (Phát Diệm, Bình Minh), 

huyện Yên Khánh gồm 10 xã 

(Khánh Cƣờng, Khánh Thiện, 

Khánh Trung, Khánh Mậu, Khánh 

Hội, Khánh Công, Khánh Thành, 

Khánh Nhạc, Khánh Thủy, Khánh 

Hồng) và 01 thị trấn (Yên Ninh), 

huyện Yên Mô gồm 01 xã (Yên 

Nhân).  

+ Xử lý các tình huống, sự cố 

trên biển, tại nơi neo đậu. 

+ Xác định khu vực bão dự kiến 

sẽ đổ bộ vào đất liền; 

+ Hƣớng dẫn, kiểm tra việc 

chằng chống nhà cửa, chặt tỉa 

cành cây, thu hoạch mùa màng, 

thu dọn lồng bè trƣớc khi bão đổ 

bộ vào đất liền; 

+ Rà soát, xác định các khu vực 

bị ảnh hƣởng; 

+ Ban hành lệnh sơ tán dân; nghỉ 

học; nghỉ làm,… 

+ Thực hiện các biện pháp cƣỡng 

chế khi không thực hiện lệnh; 

+ Hỗ trợ quá trình sơ tán; 

+ Đảm bảo lƣơng thực, nhu yếu 

phẩm tại nơi sơ tán. 

+ Chằng, chống nhà cửa, bảo vệ 

các công trình trên cảng biển, các 

khu công nghiệp, các công trình 

viễn thông,...;  

+ Kiểm soát chặt chẽ an toàn hồ 

chứa nƣớc, công trình xây dựng 

đang thi công, các tuyến đê sông, 

đê biển,... 

+ Ứng trực tại các công trình 

trọng điểm, có xung yếu, sự cố để 

sẵn sàng ứng phó. 

Các khu vực trọng điểm cần bảo vệ nhƣ sau: 

Bảng 3. 2:Các khu vực trọng điểm cần bảo vệ đối với thiên tai bão, ATNĐ 

STT 

Công chống thiên 

tai, công trình 

trọng điểm cần 

bảo vệ 

Địa điểm xây dựng, vị trí xung yếu, cấp độ rủi ro thiên 

tai cần bảo vệ 

 Thiên tai 

cấp độ 3 
Thiên tai cấp độ 4 Thiên tai cấp độ 5 

 

A Đê biển 
(Từ Km-

Km) 
(Từ Km-Km) (Từ Km-Km) 

 

1 Bình Minh II   

K11+300 - 

K11+500; Trọng 

điểm là huyện Kim 

Sơn (Vùng nuôi 

trồng thủy sản, đê 

Bình Minh II, Bình 

Minh III) 

  
 

2 Bình Minh III     Đoạn đê từ K7+300 - 
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STT 

Công chống thiên 

tai, công trình 

trọng điểm cần 

bảo vệ 

Địa điểm xây dựng, vị trí xung yếu, cấp độ rủi ro thiên 

tai cần bảo vệ 

 Thiên tai 

cấp độ 3 
Thiên tai cấp độ 4 Thiên tai cấp độ 5 

 

K7+500 và đoạn từ 

K8+100 - K8+200, đê 

Bình Minh III ( Đoạn 

đê trực biển cây chắn 

sóng thƣa thớt  và 

không có tƣờng chắn 

sóng) 

 

3.1.4. Bƣớc 4: Xây dựng các phƣơng án, giải pháp ứng phó với với bão, ATNĐ 

theo từng kịch bản. 

Căn cứ vào diễn biến bão, vị trí tâm bão, hƣớng và tốc độ di chuyển của bão 

theo kịch bản nêu trên thì phƣơng án ứng phó bão xây dựng theo 3 giai đoạn trƣớc, 

trong và sau khi bão đổ bộ lên địa bàn tỉnh. 

Kịch bản 1:Khi có tin bão (ATNĐ) gần Biển Đông, di chuyển nhanh, có xu hƣớng 

đi vào biển Đông (chƣa có RRTT).  

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão (ATNĐ) để chỉ huy kịp thời các tình huống 

có thể xảy ra. 

a) Cấp tỉnh: 

- Chỉ đạo công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão (ATNĐ) và các 

thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT để kịp thời triển khai khi có yêu 

cầu; 

- Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền: Phát tin trên các phƣơng tiện truyền 

thông tại địa phƣơng quản lý; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với bão (ATNĐ): 

+ Ban hành các văn bản chỉ đạo (công điện, thông báo,..); 

+ Thông tin, truyền thông tới các huyện/xã và cộng đồng để theo dõi, nắm bắt 

thông tin. 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: 

+ Thông tin tới các tàu thuyền, phƣơng tiện trên biển biết về thông tin và hƣớng 

di chuyển của bão (ATNĐ); 

+ Quản lý tàu thuyền của địa phƣơng: Thống kê, kiểm đếm số lƣợng tàu thuyền 

hoạt động trên biển, ven bờ và neo đậu. 

- Chỉ đạo công tác sẵn sàng lực lƣợng để kịp thời cứu hộ, cứu nạn trên biển. 

b) Cấp huyện: 

- Chỉ đạo, thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão 

(ATNĐ) và các thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về Phòng chống thiên 

tai và công điện của tỉnh; 

- Chỉ đạo công tác truyền thông tới cấp xã; 

- Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lƣợng để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 
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c) Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; 

- Thực hiện các phƣơng án ứng phó về: 

+ Thông tin truyền thông về cơn bão (ATNĐ); 

+ Thông tin tới gia đình và chủ phƣơng tiên; liên lạc thƣờng xuyên với tàu thuyền 

đang hoạt động trên biển trong vùng có nguy cơ bị ảnh hƣởng. 

Kịch bản 2:Khi có tin bão (ATNĐ) trên biển Đông có Bão, ATNĐ có rủi ro thiên 

tai cấp 3 (Tin ATNĐ cấp 6-7 trên biển Đông, tin bão Bão cấp 8-15 trên biển Đông 

hoặc bão cấp 8-11 vùng ven bờ).(Rủi ro thiên tai cấp 3) 

Thực hiện theo phƣơng châm 4 tại chỗ: 

a. Công tác chỉ huy tại chỗ 

- Chỉ đạo công tác trực ban24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão (ATNĐ) 

và các thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT; 

- Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông về thiên tai: thông báo trên các 

phƣơng tiện truyền thông về tin bão, hƣớng di chuyển và những vùng bị ảnh hƣởng, 

những cảnh báo, dự báo về loại hình thiên tai này; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo bằng các công điện, thông 

báo, văn bản chỉ đạo các huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức phòng, tránh ứng 

phó với bão (ATNĐ); 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: Thông tin về diễn biến của bão, 

ATNĐ cho các phƣơng tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển: 

+ Kiểm đếm, thống kê phƣơng tiện, tàu thuyền (hoạt động trên vùng biển bị ảnh 

hƣởng, hoạt động ven bờ và neo đậu tại bến); 

+ Hƣớng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; 

+ Giữ thông tin liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm; 

+ Trƣờng hợp có tàu thuyền đang hoạt động hoặc di chuyển trú tránh vào các 

đảo hoặc lãnh thổ nƣớc bạn để trú tránh bão thì phải chỉ đạo sở chuyên ngành đề nghị 

Cục Lãnh sự can thiệp; 

+ Xác định thời điểm thích hợp để cấm biển nhằm đảm bảo an toàn về ngƣời, 

phƣơng tiện của các tàu thuyền. 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn nhà cửa, cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo 

vệ sản xuất:  

+ Hƣớng dẫn, kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, phát dọn cây cối, thu hoạch 

mùa màng, thu dọn lồng bè trƣớc khi bão đổ bộ vào đất liền; 

+ Rà soát, xác định các khu vực bị ảnh hƣởng; xác định các hộ cần phải sơ tán 

nếu bão độ bổ (số hộ/số nhân khẩu), đặc biệt là dân các vùng ven biển, vùng trũng 

thấp, và chú trọng đến các đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng, ngƣời già, trẻ em, ngƣời khuyết 

tật,…. 

- Chỉ đạo công tác sẵn sàng lực lƣợng để kịp thời cứu hộ, cứu nạn trên biển; 

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, sở ngành theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh 

vực quản lý; xác định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình huống; 
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- Trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải thông tin và xử lý 

các tình huống khi xảy ra sự cố; 

- Chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó với bão: Tổ chức và duy trì hoạt 

động của cơ quan thƣờng trực tìm kiếm cứu nạn ở các cấp;  

(i) Cấp tỉnh: 

- Tổ chức họp để triển khai các biện pháp ứng phó theo phƣơng án; triển khai thực 

hiện các chỉ đạo của Trung ƣơng; 

- Thực hiện theo các nội dung công điện của BCĐ; 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành theo nhiệm vụ ngành quản lý để thực hiện các phƣơng 

án ứng phó; 

- Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, rà soát tại khu vực dự kiến bão đổ bộ; 

- Tủy theo tình hình để đƣa ra các quyết định ứng phó; 

- Lực lƣợng Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh thực hiện việc 

ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. 

(ii) Cấp huyện: 

- Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão (ATNĐ); 

- Thực hiện các công điện của Tỉnh và BCĐ; 

- Chỉ đạo các đơn vị, sở ngành và các xã trong phạm vi quản lý thực hiện công tác 

tuyên truyền về Bão; 

-  Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó: 

+  Kiểm soát các hoạt động tàu thuyền, phƣơng tiện trên biển, ven bờ; 

+ Thông tin liên lạc với tàu thuyền và chủ tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình 

huống xảy ra; 

+ Kiểm tra công tác neo đậu, khu tàu thuyền tránh trú bão; kiểm đếm các khu nuôi 

trồng thủy sản,… 

- Chỉ đạo, thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão (ATNĐ) 

và các thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về Phòng chống thiên tai và công 

điện của tỉnh. 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với bão (ATNĐ): 

+ Nội dung về truyền thông tới cấp huyện, xã; 

+ Nội dung về ứng phó khi có tàu thuyền hoạt động trên biển trong vùng nguy hiểm: 

Thống kê, kiểm đếm tàu thuyền; thông tin tới tàu thuyền; kiểm soát các hoạt động tàu 

thuyền,… 

+ Nội dung ứng phó đối với tàu thuyền hoạt động ven bờ và các khu nuôi trồng thủy 

hải sản: Kiểm tra công tác neo đậu, khu tàu thuyền tránh trú bão; kiểm đếm các khu nuôi 

trồng thủy sản,… 

+ Nội dung ứng phó đối với các hoạt động của ngƣời dân trên các đảo (đối với địa 

phƣơng ven biển, có đảo); 

+ Hƣớng dẫn ngƣời dân các biệp pháp phòng chống bão trên các phƣơng tiện truyền 

thông.  

- Chỉ đạo đối với các hoạt động, sinh hoạt của ngƣời dân để đảm bảo không bị thiệt 

hại xảy ra nhƣ cho học sinh nghỉ học, cấm biển, dừng các hoạt động sản xuất,… 
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- Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lƣợng để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 

iii) Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; 

- Thực hiện các phƣơng án ứng phó về: 

+ Thông tin truyền thông về cơn bão (ATNĐ); 

+ Theo dõi, nắm bắt thông tin về tàu thuyền, phƣơng tiện đang hoạt động trên biển: 

Số lƣợng phƣơng tiện, ngƣời ở trên phƣơng tiên, vị trí hoạt động, nắm bắt liên lạc thƣờng 

xuyên,…; 

+ Phối hợp với các Đồn, Trạm biên phòng thông tin tới các phƣơng tiện tàu, tàu du 

lịch, thuyền và các phƣơng tiện đang hoạt động trên biển biết về vị trí, hƣớng di chuyển 

và diễn biến của bão, ATNĐ để chủ động các biện pháp phòng tránh; 

+ Thông tin tới gia đình và chủ phƣơng tiên; liên lạc thƣờng xuyên với tàu thuyền 

đang hoạt động trên biển trong vùng có nguy cơ bị ảnh hƣởng; 

+ Chỉ đạo các thôn, xã thực hiện công tác chằng chống nhà cửa; đảm bảo an toàn 

cho ngƣời và các hoạt động trên địa bàn đảm bảo an toàn trƣớc khi bão đổ bộ; 

+ Rà soát các khu vực trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hƣởng chuẩn 

bị để di dời, sơ tán dân; 

+ Huy động các lực lƣợng để hỗ trợ nhân dân thu hoạch vụ mùa, chằng chống nhà 

cửa, di dời đồ đạc,… 

+ Thƣờng trực tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hƣởng; 

+ Kiểm tra, rà soát các hộ gia đình có các đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng để kịp thời hỗ 

trợ khi cần thiết. 

b. Huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

-  Huy động nguồn nhân lực ứng phó:  

+ Xác định đối tƣợng, số lƣợng cụ thể của từng lực lƣợng để có kế hoạch huy 

động, sử dụng (đội thanh niên xung kích, dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, 

quân đội,…); 

+ Xác định các loại phƣơng tiện, vật tƣ của các huyện/xã, các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn để có thể huy động, trƣng dụng trong trƣờng hợp cần 

thiết (danh sách, số lƣợng, vị trí,…). 

- Xác định các nội dung công việc cần phải huy động lực lƣợng, phƣơng tiện 

thực hiện: 

+ Giúp dân sơ tán lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

+ Hỗ trợ sơ tán dân ở khu vực ven biển có khả năng bị ảnh hƣởng; 

+ Giúp dân thu hoạch mùa vụ trƣớc khi bão đổ bộ; 

+ Giúp dân chằng chống nhà cửa; 

+ Tuần tra, túc trực tại các khu vực trũng thấp, các công trình phòng chống 

thiên tai. 

- Sẵn sàng lực lƣợng cứu hộ, cứu nạn khi có các tình huống xảy ra. 

- Lên phƣơng án cứu hộ, cứu nạn trong ứng phó thiên tai: 

 +Lực lƣợng, phƣơng tiện cần huy động;  

 + Các nhiệm vụ cần thực hiện (cấp cứu kịp thời các đối tƣợng gặp nguy hiểm; 
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tìm kiếm ngƣời, phƣơng tiện mất tích; lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc trƣng dụng 

có thời hạn trụ sở cơ quan, trƣờng học, cơ sở y tế tại khu vực đang xảy ra thiên tai để 

tiếp nhận cấp cứu ngƣời bị nạn; huy động nguồn lực để tham gia cứu chữa ngƣời bị 

nạn,…) 

c. Vật tư, hậu cần tại chỗ 

- Các loại vật tƣ để đối phó với bão: 

+ Vật tƣ dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê biển; 

+ Vật tƣ dùng để giúp dân chằng chống nhà cửa (bao tải, gạch, cát, dây 

điện….). 

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trƣờng 

hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân đối phó. 

- Bổ sung, dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm từ những ngƣời dân. 

Kịch bản 3:Khi có tin bão (ATNĐ) gần bờ (Rủi ro thiên tai cấp 4) 

Thực hiện theo phƣơng châm 4 tại chỗ: 

a. Công tác chỉ huy tại chỗ 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải 

thông tin và xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố; 

- Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông về thiên tai: thông báo trên các phƣơng 

tiện truyền thông về tin bão, hƣớng di chuyển và những vùng bị ảnh hƣởng, những 

cảnh báo, dự báo về loại hình thiên tai này; thông tin các biện pháp, chỉ đạo đến ngƣời 

dân ở khu vực bị ảnh hƣởng; tuyên truyền, hƣớng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng 

phó; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo bằng các công điện, thông báo, 

văn bản chỉ đạo các huyện, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức phòng, tránh ứng 

phó với bão (ATNĐ); 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền (theo từng cấp): 

+ Kiểm đếm, thống kê phƣơng tiện, tàu thuyền trên biển và ven bờ; 

+ Hƣớng dẫn tàu thuyền vào khu neo đậu tránh trú bão; 

+ Cấm các hoạt động trên biển (tàu thuyền, du lịch, nuôi trông thủy hải sản) 

+ Giữ thông tin liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn nhà cửa, cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo 

vệ sản xuất:  

+ Xác định khu vực bão dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền; 

+ Hƣớng dẫn, kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, thu hoạch 

mùa màng, thu dọn lồng bè trƣớc khi bão đổ bộ vào đất liền; 

+ Rà soát, xác định các khu vực bị ảnh hƣởng;  

+ Thu hoạch mùa vụ; tranh thủ tiêu nƣớc đệm ở những vùng trũng, thấp có nguy 

cơ bị ngập úng để đề phòng mƣa lũ sau bão; 

+ Chằng chống nhà cửa; 

+ Xác định các hộ cần phải sơ tán nếu bão độ bổ (số hộ/số nhân khẩu), chú trọng 

đến các đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng, ngƣời già, trẻ em, ngƣời khuyết tật,….Sơ tán dân 

ở những khu vực nhà tạm, nhà bán kiên cố hoặc dân sống ở các huyện ven sông, ven 

biển bị ảnh hƣởng trực tiếp của bão đến nơi an toàn; 
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- Chỉ đạo đối với hoạt động bảo vệ công trình, cơ sở hạ tầng: 

+ Tuần tra canh gác đối với hệ thống đê điều, hồ đập; 

+ Bố trí lực lƣợng tại các công trình trọng điểm, kho tàng bến bãi; 

+ Bố trí lực lƣợng tại các bến đò, ngầm tràn, khu vực trũng thấp, khu vực bị ảnh 

hƣởng trực tiếp của bão (ATNĐ); 

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân (theo từng cấp): Xác định các hộ cần phải sơ tán 

nếu bão độ bổ (số hộ/số nhân khẩu), chú trọng đến các đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng, 

ngƣời già, trẻ em, ngƣời khuyết tật,…. 

+ Ra lệnh sơ tán dân, yêu cầu nhân dân các vùng bị ảnh hƣởng đi sơ tán (số hộ 

dân/số nhân khẩu của các huyện/xã cần sơ tán, địa điểm sơ tán); 

 + Lập danh sách và thông báo (qua loa phát thanh, loa cầm tay, loa di động, 

phát tờ thông báo đến từng hộ dân, tin nhắn SMS, mạng xã hội,..) với ngƣời dân vị trí 

điểm tránh trú an toàn, lối đi an toàn để ngƣời dân chủ động thực hiện khi có lệnh sơ 

tán. 

Đối với đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng, cần hỗ trợ, phải lập danh sách, phân công lực 

lƣợng hỗ trợ và thông báo cho ngƣời dân (Cung cấp tên, số điện thoại cán bộ hỗ trợ 

cho ngƣời dân). 

 + Phân luồng, ngƣời cách ngƣời 2m và bố trí ngƣời dân đến đúng vị trí đã đƣợc 

bố trí theo “Sơ đồ vị trí ngƣời dân tránh trú”. 

 + Trong lúc đi sơ tán ngƣời dân cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh 

(Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách,..) 

 + Tại các vùng có nguy cơ dịch bệnh rất cao/cao, xem xét việc xét nghiệm 

nhanh ngẫu nhiên ngƣời dân tại điểm tránh trú an toàn (Có thể xét nghiệm gộp mẫu). 

+ Cƣỡng chế đối với các trƣờng hợp không thực hiện sơ tán; 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát các khu vực dự kiến bão đổ bộ theo từng lĩnh 

vực, ngành quản lý; 

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, sở ngành theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh 

vực quản lý; xác định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình huống; 

- Chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó với bão: Tổ chức và duy trì hoạt 

động của cơ quan thƣờng trực tìm kiếm cứu nạn ở các cấp. 

(i) Cấp tỉnh: 

- Tổ chức họp để triển khai các biện pháp ứng phó; triển khai thực hiện các chỉ 

đạo của Trung ƣơng; 

- Thực hiện theo các nội dung công điện của BCĐ; 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành theo nhiệm vụ ngành quản lý để thực hiện các 

phƣơng án ứng phó; 

- Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, rà soát tại khu vực dự kiến bão đổ bộ; 

- Tủy theo tình hình để đƣa ra các quyết định ứng phó; 

- Lực lƣợng Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh thực hiện 

việc ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; 

- Ban hành lệnh sơ tán dân; nghỉ học; nghỉ làm,… 

-  Thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh khu vực sơ tán dân; 
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- Thực hiện công tác đảm bảo về giao thông, thông tuyến đối với các khu vực bị 

ảnh hƣởng; 

- Thực hiện công tác khắc phục hậu quả nhanh để đảm bảo cho công tác chỉ huy 

ứng phó kịp thời. 

(ii) Cấp huyện: 

- Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão (ATNĐ); 

- Thực hiện các công điện của Tỉnh và BCĐ; 

- Chỉ đạo các đơn vị, sở ngành và các xã trong phạm vi quản lý thực hiện công 

tác cảnh báo về bão và các biện pháp ứng phó; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với bão (ATNĐ): 

+ Thực hiện di dời, sơ tán dân; 

+ Công tác đảm bảo an ninh, an toàn khu vực di dời; 

+ Công tác đảm bảo an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng khu vực bị ảnh 

hƣởng. 

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra và hƣớng dẫn đối với các hoạt động, sinh hoạt của 

ngƣời dân để đảm bảo không bị thiệt hại xảy ra; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn khu vực trũng thấp, khu vực thƣờng xảy ra sự 

cố; các công trình trọng điểm;`  

- Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lƣợng để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 

iii) Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; 

- Thực hiện các phƣơng án ứng phó về: 

+ Thông tin các biện pháp ứng phó với bão và thông tin về bão; 

+ Chỉ đạo các thôn, xã thực hiện công tác chằng chống nhà cửa; đảm bảo an toàn 

cho ngƣời và các hoạt động trên địa bàn đảm bảo an toàn trƣớc khi bão đổ bộ; 

+ Cử ngƣời canh gác tại các các khu vực trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao 

bị ảnh hƣởng để kịp thời ứng phó; 

+ Thực hiện di dời, sơ tán dân; 

+ Thực hiện các biện pháp cƣỡng chế khi không thực hiện lệnh; 

+ Hỗ trợ quá trình sơ tán; 

+ Đảm bảo lƣơng thực, nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán. 

- Huy  động lực lƣợng trong thôn, xóm để hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn nơi sơ tán và nơi dân di sơ tán.  

b. Huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

Huy động lực lƣợng tại chỗ thực hiện các công việc sau: 

-  Xác định số lƣợng các lực lƣợng để có kế hoạch huy động, sử dụng (đội thanh 

niên xung kích, dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, quân đội,…); 

- Giao nhiệm vụ cho từng đơn vi, lực lƣợng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; 
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- Chuẩn bị phƣơng tiện, vật tƣ của các huyện/xã, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn để có thể huy động, trƣng dụng trong trƣờng hợp cần thiết 

(danh sách, số lƣợng, vị trí,…). 

- Công việc cần giao cho các lực lƣợng đã huy động bao gồm:  

+ Giúp dân chằng chống nhà cửa; 

+ Giúp dân sơ tán đến các công trình kiên cố (trụ sở cơ quan, trƣờng học, trạm y 

tế,...); 

+ Tuần tra, túc trực tại các khu vực trũng thấp, các công trình phòng chống 

thiên tai; 

+ Đảm bảo xử lý nhanh khi xảy ra các sự cố để đảm bảo cho quá trình chỉ đạo, 

chỉ huy thiên tai đƣợc nhanh chóng, thuận lợi; 

- Đảm bảo an toàn về tàu thuyền, cơ sở nuôi trồng thủy sản: 

+ Neo đậu tàu thuyền tại bến; 

+ Di chuyển lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy hản sản vào nơi an toàn; 

+ Rà soát, kiểm tra và có biện pháp cƣỡng chế đối với các cơ sở để ngƣời dân 

tại các lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản. 

- Đảm bảo an toàn về ngƣời, tài sản và sản xuất: 

+ Hỗ trợ dân thu hoạch vụ mùa;  

+ Hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa, các công trình;  

+ Hỗ trợ dân thu dọn đồ đạc và sơ tán đến nơi an toàn. 

- Đảm bảo an toàn các công trình, cơ sở hạ tầng: 

+ Chằng, chống nhà cửa, bảo vệ các công trình trên cảng biển, các khu công 

nghiệp, các trụ ăng ten,...;  

+ Kiểm soát chặt chẽ an toàn hồ chứa nƣớc, công trình xây dựng đang thi công, 

các tuyến đê sông, đê biển,... 

+ Ứng trực tại các công trình trọng điểm, có xung yếu, sự cố để sẵn sàng ứng 

phó. 

- Lên phƣơng án cứu hộ, cứu nạn trong ứng phó thiên tai:  

+ Bố trí lực lƣợng đã huy động tại các điểm sơ tán; 

+ Sơ tán ngƣời ra khỏi khu vực nguy hiểm; 

+ Cấp cứu kịp thời các đối tƣợng bị thƣơng; 

+ Tìm kiếm các phƣơng tiện và ngƣời bị mất tích; 

+ Trƣng dụng các cơ sở vật chất hiện có để tiếp nhận các trƣờng hợp bị nạn; 

+ Huy động thuốc men để tham gia cấp cứu ngƣời bị nạn; 

+ Cấp phát lƣơng thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh,… 

+ Huy động nguồn lực để tham gia cứu chữa ngƣời bị nạn,…) 

- Các ngành dọc thực hiện các nhiệm vụ của lĩnh vực mình quản lý: 

+ Lực lƣợng công an:  

• Đảm bảo an ninh trật tự khu vực bị ảnh hƣởng:đảm bảo an ninh trật tự tại nơi 

sơ tán; đảm bảo an toàn giao thông, thông suốt khi bão (ATNĐ) đổ bộ; 

• Quản lý chặt chẽ các loại đối tƣợng;  
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• Bố trí lực lƣợng canh gác tại các khu vực sơ tán dân đến; 

• Bố trí lực lƣợng bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng ,…; 

+ Lực lƣợng điện lực:  

• Đảm bảo an toàn điện lƣới; khắc phục nhanh các sự cố về điện để phục vụ quá 

trình chỉ đạo điều hành cũng nhƣ triển khai các kế hoạch khác; 

• Kiểm tra hệ thống lƣới điện tại các địa bàn để xử lý kịp thời tình huống sự cố 

do bão gây ra; 

• Cấp điện khi bị sự cố, đặc biệt ƣu tiên đối với các vị trí đang chỉ đạo ứng phó; 

• Xử lý các sự cố về điện; 

• Phân công trách nhiệm cho các đơn vị/doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ. 

+ Lực lƣợng thông tin:  

•Đảm bảo an toàn các công trình viễn thông, thông tin liên lạc; đảm bảo thông 

tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; 

• Duy trì thông tin liên lạc tại các trọng điểm xung yếu bằng hệ thống điện 

thoại cố định, vô tuyến cố định hiện có;  

• Xử lý kịp thời các sự cố về viễn thông (nếu hệ thống điện thoại cố định bị sự 

cố thì dùng máy diện thoại di động của các mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel,.. Nếu 

cả mạng cố định và mạng di động đều không liên lạc đƣợc thì dùng các máy thông tin 

vô tuyến lƣu động…); 

• Tăng cƣờng giám sát mạng lƣới, khi xảy ra sự cố, chỉ đạo ứng cứu, xử lý kịp 

thời, theo thứ tự ƣu tiên; 

+  Lực lƣợng giao thông:  

• Khắc phục, xử lý ách tắc giao thông khi bão đổ bộ và mƣa lũ; 

• Cắm biển báo hiệu tại khu vực bị ảnh hƣởng; bố trí cán bộ điều khiển giao 

thông; phân luồng giao thông để các phƣơng tiện đƣợc lƣu thông dễ dàng; 

• Xử lý, khắc phục những tuyến đƣờng bị ách tắc do sạt lở, cây cối gãy đổ hoặc 

bị các sự cố khác do bão gây ra; 

• Phân công cụ thể cho các sở, ngành và các đơn vị chuyên ngành giao thông 

để xử lý các công việc theo nhiệm vụ. 

- Tổ chức lực lƣợng cứu hộ cứu nạn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu 

nạn, cứu hộ.  

- Điều phối các lực lƣợng vũ trang, dân quân tự vệ, xung kích,… trên các địa 

bàn để tránh chồng chéo. 

c. Vật tư, hậu cần tại chỗ 

- Xác định các loại vật tƣ có thể trƣng dụng để ứng phó với bão: 

+ Vật tƣ dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê biển, 

công trình giao thông,…; 

+ Vật tƣ dùng để giúp dân chằng chống nhà cửa (bao tải, gạch, cát, dây 

điện….); 

+ Vật tƣ, lƣơng thực tại nơi sơ tán; 

+ Vật tƣ, lƣơng thực hỗ trợ cho các khu vực bị có thể bị chia cắt. 

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trƣờng 
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hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân đối phó; 

- Bổ sung, dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm từ những ngƣời dân; 

- Đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân dân tại nơi sơ tán; 

- Đảm bảo vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng 

chống bão:  

+ Thống kê vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn của các đơn vị và 

địa phƣơng; Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị/địa phƣơng sẵn sàng nhận nhiệm vụ 

khi có lệnh điều động; 

+ Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phƣơng bị ảnh hƣởng chuẩn bị các 

lƣợng thực nhƣ gạo, mì tôm, nƣớc uống và các nhu yếu phẩm khác,… phục vụ công 

tác hậu cần ứng phó với bão; 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thƣơng mại xây dựng và triển khai 

dự trữ hàng hóa thiết yếu; chủ yếu là mì gói, lƣơng khô, nƣớc uống đóng chai, lƣơng 

thực xăng dầu… sẵn sàng cung cấp cho các vùng chịu ảnh hƣởng của bão, áp thấp 

nhiệt đới, mƣa lũ và sự điều động của cấp trên; 

+ Chuẩn bị các nhu yếu phẩm về cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế để sẵn sàng 

cung ứng khi có lệnh điều động. Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên các địa bàn 

sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu; 

- Tổ chức phƣơng án đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân 

dân tại nơi sơ tán; 

- Tiếp tục bổ sung, dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm từ những ngƣời dân; 

- Đảm bảo vật tƣ dự trữ để xử lý khẩn cấp tại các sự cố về đê điều, hồ đập và 

các sự cố khác. 

Kịch bản 4:Tin bão khẩn cấp và bão trên đất liền (Rủi ro thiên tai cấp 4) 

a. Công tác chỉ huy tại chỗ 

- Tiếp tục thực hiện các nội dung nhƣ đối với bão gần bờ; 

- Ban chỉ đạo; Ban chỉ huy tiền phƣơng xuống hiện trƣờng chỉ đạo, chỉ huy tại 

nơi bão (ATNĐ) đổ bộ; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: 

+ Nắm số lƣợng tàu thuyền ở trên biển chƣa vào nơi trú tránh, tàu thuyền đã vào 

trú tránh; 

+ Sắp xếp, neo đậu tàu thuyền tại bến; 

+ Xử lý các tình huống, sự cố trên biển, tại nơi neo đậu. 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn nhà cửa, cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo 

vệ sản xuất:  

+ Xác định khu vực bão dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền; 

+ Hƣớng dẫn, kiểm tra việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, thu hoạch 

mùa màng, thu dọn lồng bè trƣớc khi bão đổ bộ vào đất liền; 

+ Rà soát, xác định các khu vực bị ảnh hƣởng;  

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân: 

+ Ban hành lệnh sơ tán dân; nghỉ học; nghỉ làm,… 

+ Thực hiện các biện pháp cƣỡng chế khi không thực hiện lệnh; 
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+ Hỗ trợ quá trình sơ tán; 

+ Đảm bảo lƣơng thực, nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán. 

b. Huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện để: 

+ Giúp dân sơ tán đến các công trình kiên cố (trụ sở cơ quan, trƣờng học, trạm y 

tế,...) trƣớc khi bão đổ bộ vào đất liền theo nhiệm vụ của từng đơn vị/từng vùng. 

- Đảm bảo an toàn công trình, cơ sở hạ tầng: 

+ Chằng, chống nhà cửa, bảo vệ các công trình trên cảng biển, các khu công 

nghiệp, các công trình viễn thông,...;  

+ Kiểm soát chặt chẽ an toàn hồ chứa nƣớc, công trình xây dựng đang thi công, 

các tuyến đê sông, đê biển,... 

+ Ứng trực tại các công trình trọng điểm, có xung yếu, sự cố để sẵn sàng ứng 

phó. 

- Thực hiện nhiệm vụ cứu hộ - cứu nạn, sơ cứu - cấp cứu khi có yêu cầu; 

- Đảm bảo an ninh trật tự khu vực bị ảnh hƣởng:  

+ Quản lý chặt chẽ các loại đối tƣợng;  

+ Bố trí lực lƣợng canh gác tại các khu vực sơ tán dân đến; 

+ Bố trí lực lƣợng bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng,… 

- Đảm bảo giao thông:  

+ Khắc phục, xử lý ách tắc giao thông khi bão đổ bộ và mƣa lũ; 

+ Cắm biển báo hiệu tại khu vực bị ảnh hƣởng; bố trí cán bộ điều khiển giao 

thông; phân luồng giao thông để các phƣơng tiện đƣợc lƣu thông dễ dàng; 

+ Xử lý, khắc phục những tuyến đƣờng bị ách tắc do sạt lở, cây cối gãy đổ hoặc 

bị các sự cố khác do bão gây ra; 

+ Phân công cụ thể cho các sở, ngành và các đơn vị chuyên ngành giao thông để 

xử lý các công việc theo nhiệm vụ. 

- Đảm thông tin liên lạc:  

+ Duy trì thông tin liên lạc tại các trọng điểm xung yếu bằng hệ thống điện thoại 

cố định, vô tuyến cố định hiện có;  

+ Xử lý kịp thời các sự cố về viễn thông (nếu hệ thống điện thoại cố định bị sự 

cố thì dùng máy diện thoại di động của các mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel,.. Nếu 

cả mạng cố định và mạng di động đều không liên lạc đƣợc thì dùng các máy thông tin 

vô tuyến lƣu động…); 

+ Tăng cƣờng giám sát mạng lƣới, khi xảy ra sự cố, chỉ đạo ứng cứu, xử lý kịp 

thời, theo thứ tự ƣu tiên; 

- Đảm bảo cấp điện: 

+ Kiểm tra tình hình điện năng tại các địa bàn để xử lý kịp thời tình huống sự cố 

về hệ thống lƣới điện do bão gây ra; 

+ Cấp điện khi bị sự cố, đặc biệt ƣu tiên đối với các vị trí đang chỉ đạo ứng phó; 

+ Xử lý các sự cố về điện; 

+ Phân công trách nhiệm cho các đơn vị/doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ. 

- Đảm bảo vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng 
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chống bão:  

+ Thống kê vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn của các đơn vị và 

địa phƣơng; Phân và giao nhiệm vụ cho các đơn vị/địa phƣơng để sẵn sàng nhận 

nhiệm vụ khi có lệnh điều động; 

+ Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phƣơng bị ảnh hƣởng để chuẩn bị các 

lƣợng thực nhƣ gạo, mì tôm, nƣớc uống và các nhu yếu phẩm khác,… phục vụ công 

tác hậu cần ứng phó với bão; 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thƣơng mại xây dựng và triển khai 

dự trữ hàng hóa thiết yếu; chủ yếu là mì gói, lƣơng khô, nƣớc uống đóng chai, lƣơng 

thực xăng dầu… sẵn sàng cung cấp cho các vùng chịu ảnh hƣởng của bão, áp thấp 

nhiệt đới, mƣa lũ và sự điều động của cấp trên; 

+ Chuẩn bị các nhu yếu phẩm về cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế để sẵn sàng 

cung ứng khi có lệnh điều động. Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên các địa bàn 

sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu. 

- Tổ chức phƣơng án đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân 

dân tại nơi sơ tán. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát các khu vực dự kiến bão đổ bộ theo từng lĩnh 

vực, ngành quản lý; 

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, sở ngành theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh 

vực quản lý; xác định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình huống; 

- Chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó với bão: Tổ chức và duy trì hoạt 

động của cơ quan thƣờng trực tìm kiếm cứu nạn ở các cấp. 

(i) Cấp tỉnh: 

- Tổ chức họp để triển khai các biện pháp ứng phó; triển khai thực hiện các chỉ 

đạo của Trung ƣơng; 

- Thực hiện theo các nội dung công điện của BCĐ; 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành theo nhiệm vụ ngành quản lý để thực hiện các 

phƣơng án ứng phó; 

- Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, rà soát tại khu vực dự kiến bão đổ bộ; 

- Tủy theo tình hình để đƣa ra các quyết định ứng phó; 

- Lực lƣợng Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh thực hiện 

việc ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; 

- Ban hành lệnh sơ tán dân; nghỉ học; nghỉ làm,… 

-  Thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh khu vực sơ tán dân; 

- Thực hiện công tác đảm bảo về giao thông, thông tuyến đối với các khu vực bị 

ảnh hƣởng; 

- Thực hiện công tác khắc phục hậu quả nhanh để đảm bảo cho công tác chỉ huy 

ứng phó kịp thời. 

(ii) Cấp huyện: 

- Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão (ATNĐ); 

- Thực hiện các công điện của Tỉnh và BCĐ; 
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- Chỉ đạo các đơn vị, sở ngành và các xã trong phạm vi quản lý thực hiện công 

tác cảnh báo về bão và các biện pháp ứng phó; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với bão (ATNĐ): 

+ Thực hiện di dời, sơ tán dân; 

+ Công tác đảm bảo an ninh, an toàn khu vực di dời; 

+ Công tác đảm bảo an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng khu vực bị ảnh 

hƣởng. 

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra và hƣớng dẫn đối với các hoạt động, sinh hoạt của 

ngƣời dân để đảm bảo không bị thiệt hại xảy ra; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn khu vực trũng thấp, khu vực thƣờng xảy ra sự 

cố; các công trình trọng điểm;`  

- Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lƣợng để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 

iii) Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; 

- Thực hiện các phƣơng án ứng phó về: 

+ Thông tin các biện pháp ứng phó với bão và thông tin về bão; 

+ Chỉ đạo các thôn, xã thực hiện công tác chằng chống nhà cửa; đảm bảo an toàn 

cho ngƣời và các hoạt động trên địa bàn đảm bảo an toàn trƣớc khi bão đổ bộ; 

+ Cử ngƣời canh gác tại các các khu vực trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao 

bị ảnh hƣởng để kịp thời ứng phó; 

+ Thực hiện di dời, sơ tán dân; 

+ Thực hiện các biện pháp cƣỡng chế khi không thực hiện lệnh; 

+ Hỗ trợ quá trình sơ tán; 

+ Đảm bảo lƣơng thực, nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán. 

- Huy  động lực lƣợng trong thôn, xóm để hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn nơi sơ tán và nơi dân di sơ tán.  

- Các ngành dọc thực hiện các nhiệm vụ của lĩnh vực mình quản lý: 

+ Lực lƣợng công an:  

 Đảm bảo an ninh trật tự khu vực bị ảnh hƣởng: 

 Quản lý chặt chẽ các loại đối tƣợng;  

 Bố trí lực lƣợng canh gác tại các khu vực sơ tán dân đến; 

 Bố trí lực lƣợng bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng ,…; 

+ Lực lƣợng điện lực:  

 Kiểm tra hệ thống lƣới điện tại các địa bàn để xử lý kịp thời tình huống 

sự cố do bão gây ra; 

 Cấp điện khi bị sự cố, đặc biệt ƣu tiên đối với các vị trí đang chỉ đạo ứng 

phó; 

 Xử lý các sự cố về điện; 
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 Phân công trách nhiệm cho các đơn vị/doanh nghiệp để thực hiện nhiệm 

vụ. 

+ Lực lƣợng thông tin:  

 Duy trì thông tin liên lạc tại các trọng điểm xung yếu bằng hệ thống điện 

thoại cố định, vô tuyến cố định hiện có;  

 Xử lý kịp thời các sự cố về viễn thông (nếu hệ thống điện thoại cố định bị 

sự cố thì dùng máy diện thoại di động của các mạng Vinaphone, Mobifone, 

Viettel,.. Nếu cả mạng cố định và mạng di động đều không liên lạc đƣợc thì 

dùng các máy thông tin vô tuyến lƣu động…); 

 Tăng cƣờng giám sát mạng lƣới, khi xảy ra sự cố, chỉ đạo ứng cứu, xử lý 

kịp thời, theo thứ tự ƣu tiên; 

+  Lực lƣợng giao thông:  

 Khắc phục, xử lý ách tắc giao thông khi bão đổ bộ và mƣa lũ; 

 Cắm biển báo hiệu tại khu vực bị ảnh hƣởng; bố trí cán bộ điều khiển giao 

thông; phân luồng giao thông để các phƣơng tiện đƣợc lƣu thông dễ dàng; 

 Xử lý, khắc phục những tuyến đƣờng bị ách tắc do sạt lở, cây cối gãy đổ 

hoặc bị các sự cố khác do bão gây ra; 

 Phân công cụ thể cho các sở, ngành và các đơn vị chuyên ngành giao thông 

để xử lý các công việc theo nhiệm vụ. 

 Đối với các tuyến đƣờng huyện, đƣờng xã, phối hợp với các địa phƣơng 

trong công tác đảm bảo giao thông, bố trí lực lƣợng canh gác trên các tuyến 

đƣờng để hƣớng dẫn ngƣời và phƣơng tiện tham gia giao thông tại các vị trí 

sạt lở, ngập lụt nguy hiểm. 

- Lực lƣợng cứu hộ, cứu nạn; 

- Điều phối các lực lƣợng vũ trang, dân quân tự vệ, xung kích,… trên các địa bàn 

để tránh chồng chéo. 

c. Vật tư, hậu cần tại chỗ 

- Xác định các loại vật tƣ có thể trƣng dụng để ứng phó với bão: 

+ Vật tƣ dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê biển, 

công trình giao thông,…; 

+ Vật tƣ dùng để giúp dân chằng chống nhà cửa (bao tải, gạch, cát, dây 

điện….); 

+ Vật tƣ, lƣơng thực tại nơi sơ tán; 

+ Vật tƣ, lƣơng thực hỗ trợ cho các khu vực bị có thể bị chia cắt. 

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trƣờng 

hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân đối phó; 

- Bổ sung, dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm từ những ngƣời dân; 

- Đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân dân tại nơi sơ tán; 

- Đảm bảo vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng 

chống bão:  

+ Thống kê vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn của các đơn vị và 

địa phƣơng; Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị/địa phƣơng sẵn sàng nhận nhiệm vụ 
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khi có lệnh điều động; 

+ Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phƣơng bị ảnh hƣởng chuẩn bị các 

lƣợng thực nhƣ gạo, mì tôm, nƣớc uống và các nhu yếu phẩm khác,… phục vụ công 

tác hậu cần ứng phó với bão; 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thƣơng mại xây dựng và triển khai 

dự trữ hàng hóa thiết yếu; chủ yếu là mì gói, lƣơng khô, nƣớc uống đóng chai, lƣơng 

thực xăng dầu… sẵn sàng cung cấp cho các vùng chịu ảnh hƣởng của bão, áp thấp 

nhiệt đới, mƣa lũ và sự điều động của cấp trên; 

+ Chuẩn bị các nhu yếu phẩm về cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế để sẵn sàng 

cung ứng khi có lệnh điều động. Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên các địa bàn 

sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu; 

- Tổ chức phƣơng án đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân 

dân tại nơi sơ tán; 

- Tiếp tục bổ sung, dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm từ những ngƣời dân; 

- Đảm bảo vật tƣ dự trữ để xử lý khẩn cấp tại các sự cố về đê điều, hồ đập và 

các sự cố khác. 

Kịch bản 5: Kịch bản ứng phó với bão mạnh, siêu bão (RRTT cấp 5). 

Kịch bản ứng phó với bão mạnh và siêu bão đƣợc thực hiện theo quyết định số 

15/PA-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ngày 27/7/2018.  

3.2. Phƣơng án ứng phó với lũ, ngập lụt 

3.2.1. Bƣớc 1: Xác định thời điểm ứng phó với Lũ và ngập lụt. 

- Tin cảnh báo lũ ở mức BĐ 2-3 tại trạm Ninh Bình trên sông Đáy, trạm Bến Đế 

trên sông Hoàng Long . 

- Tin cảnh bão lũ trên mức BĐ3 tại trạm Ninh Bình trên sông Đáy, trạm Bến Đế 

trên sông Hoàng Long; cảnh báo ngập lụt ở một số khu vực. 

- Tin cảnh bão lũ lịch sử tại trạm Ninh Bình trên sông Đáy, trạm Bến Đế trên 

sông Hoàng Long , mức độ ngập lụt cao. 

- Tin cảnh bão lũ vƣợt mức lịch sử tại trạm Ninh Bình trên sông Đáy, trạm Bến 

Đế trên sông Hoàng Long ; mức độ ngập lụt lớn. 

3.2.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với lũ, ngập lụt. 

Căn cứ vào diễn biến lũ, ngập lụt đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các kịch 

bản về lũ, ngập lụtcó thể xảy ra nhƣ sau: 

- Kịch bản 1: Khi có lũ ở mức báo động 2, 3 (rủi ro thiên tai cấp 1,2) 

- Kịch bản 2: Khi có lũ ở mức trên BĐ3 đến lũ lịch sử hoặc lũ thiết kế (rủi ro 

thiên tai cấp 3) 

- Kịch bản 3: Khi có lũ thiết kế, lũ lịch sử và trên mức lũ lịch sử (Rủi ro thiên 

tai cấp 4) 

3.2.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó. 

Xác định đối tƣợng/phạm vi ảnh hƣởng theo từng kịch bản và từng thời điểm. 

Nội dung cụ thể nhƣ bảng sau. 

Bảng 3. 3:đối tƣợng/phạm vi ảnh hƣởng theo từng kịch bản 
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Cấp 

độ rủi 

ro 

Mực nƣớc 

lũ 

Khu vực/đối 

tƣợng 

bị ảnh hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

1-2 Mực nƣớc lũ 

trên lƣu vực 

sông ở mức 

BĐ2- BĐ3  

- Vũng trũng 

thấp, dọc ven 

sông; 

- Hệ thống đê, 

kè, công trình 

hồ chứa nƣớc; 

- Ngƣời dân 

sống ven 

sông, bãi 

sông, khu vực 

trũng thấp, 

khu vực hạ 

lƣu hồ chứa. 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24h để theo dõi, nắm 

bắt thông tin, truyền tải thông tin và xử lý các tình 

huống khi xảy ra sự cố. 

- Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông về thiên 

tai: thông báo trên các phƣơng tiện truyền thông về 

thông tin mƣa lũ, ngật lụt; vùng bị ảnh hƣởng, 

những cảnh báo, dự báo về loại hình thiên tai này. 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo 

bằng các công điện, thông báo, văn bản chỉ đạo các 

huyện, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức 

phòng, tránh ứng phó với lũ, ngập lụt. 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời dân  

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát phát hiện các sự 

cố công trình 

- Chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm 

ngƣời, phƣơng tiện bị mất tích,… 

- Chỉ đạo, chỉ huy các lực lƣợng ứng phó tại các 

khu vực trũng thấp, ngập sâu để chủ động kiểm soát 

ngƣời, phƣơng tiện đi qua các khu vực nguy hiểm; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn nhà cửa, cơ sở 

hạ tầng và các biện pháp bảo vệ sản xuất: 

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, sở ngành 

theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý; xác 

định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình 

huống; 

- Chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó 

với bão: Tổ chức và duy trì hoạt động của cơ quan 

thƣờng trực tìm kiếm cứu nạn ở các cấp.  

3 Mực nƣớc lũ 

trên lƣu vực 

sông ở trên 

BĐ3 đến lũ 

lịch sử hoặc 

lũ thiết kế 

- Dọc ven 

sông, khu vực 

nội đồng; 

- Hệ thống đê, 

kè, công trình 

hồ chứa nƣớc; 

- Ngƣời dân 

sống ở ven 

sông, nội 

đồng, khu vực 

vực trũng 

thấp, khu vực 

hạ lƣu hồ 

chứa,… 

- Tài sản, cơ 

sở hạ tầng khu 

vực ngập lũ, 

lụt . 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24h để theo dõi, nắm 

bắt thông tin, truyền tải thông tin và xử lý các tình 

huống khi xảy ra sự cố; 

- Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông về thiên 

tai: thông báo trên các phƣơng tiện truyền thông về 

tin lũ, tình hình ngập lụt và những vùng bị ảnh 

hƣởng, những cảnh báo, dự báo về loại hình thiên 

tai này; thông tin các biện pháp, chỉ đạo đến ngƣời 

dân ở khu vực bị ảnh hƣởng; tuyên truyền, hƣớng 

dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo 

bằng các công điện, thông báo, văn bản chỉ đạo các 

huyện, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức 

phòng, tránh ứng phó với lũ, ngập lụt; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời dân, 

hoạt động sinh hoạt, sản xuất của ngƣời dân ở vùng 

lũ, ngập lụt: 

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân (theo từng cấp): Xác 

định các hộ cần phải sơ tán nếu xảy ra ngập lụt (số 

hộ/số nhân khẩu), chú trọng đến các đối tƣợng dễ bị 
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Cấp 

độ rủi 

ro 

Mực nƣớc 

lũ 

Khu vực/đối 

tƣợng 

bị ảnh hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

tổn thƣơng, ngƣời già, trẻ em, ngƣời khuyết tật,….  

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát các công trình 

xung yếu 

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, sở ngành 

theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý; xác 

định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình 

huống; 

- Chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó 

với lũ, ngập lụt: Tổ chức và duy trì hoạt động của 

cơ quan thƣờng trực tìm kiếm cứu nạn ở các cấp;  

- Tiếp tục công tác trực ban, theo dõi sát diễn biến 

mƣa lũ và tình hình đê điều; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các công trình 

phòng chống thiên tai; 

- Chỉ đạo các huyện, xã tiến hành sơ tán dân ở các 

vũng bị lũ, ngập lụt; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn sản xuất; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, 

thông tin liên lạc,…. 

- Chỉ đạo công tác tìm kiêm, cứu nạn trong ứng phó 

với lũ. 

4-5 Mực nƣớc lũ 

thiết kế, lũ 

lịch sử và 

trên mức lũ 

lịch sử, lũ 

thiết kế   

- Hệ thống đê, 

kè, công trình 

hồ chứa nƣớc; 

- Nhà cửa, cơ 

sở hạ tầng, 

nhà ở, các 

công trình 

quan trọng 

khác; 

- Dân cƣ, tài 

sản, hoạt động 

sinh hoạt, sản 

xuất của ngƣời 

dân; 

- Toàn tỉnh. 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24h để theo dõi, nắm 

bắt thông tin, truyền tải thông tin và xử lý các tình 

huống khi xảy ra sự cố; 

- Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông về thiên 

tai: thông báo trên các phƣơng tiện truyền thông về 

tin lũ, tình hình ngập lụt và những vùng bị ảnh 

hƣởng, những cảnh báo, dự báo về loại hình thiên 

tai này; thông tin các biện pháp, chỉ đạo đến ngƣời 

dân ở khu vực bị ảnh hƣởng; tuyên truyền, hƣớng 

dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo 

bằng các công điện, thông báo, văn bản chỉ đạo các 

huyện, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức 

phòng, tránh ứng phó với lũ, ngập lụt; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời dân, 

hoạt động sinh hoạt, sản xuất của ngƣời dân ở vùng 

lũ, ngập lụt: 

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân (theo từng cấp): Xác 

định các hộ cần phải sơ tán nếu xảy ra ngập lụt (số 

hộ/số nhân khẩu), chú trọng đến các đối tƣợng dễ bị 

tổn thƣơng, ngƣời già, trẻ em, ngƣời khuyết tật,….  

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát các công trình 

xung yếu 

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, sở ngành 

theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý; xác 

định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình 

huống; 
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Cấp 

độ rủi 

ro 

Mực nƣớc 

lũ 

Khu vực/đối 

tƣợng 

bị ảnh hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

- Chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó 

với lũ, ngập lụt: Tổ chức và duy trì hoạt động của 

cơ quan thƣờng trực tìm kiếm cứu nạn ở các cấp;  

- Tiếp tục công tác trực ban, theo dõi sát diễn biến 

mƣa lũ và tình hình đê điều; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các công trình 

phòng chống thiên tai; 

- Chỉ đạo các huyện, xã tiến hành sơ tán dân ở các 

vũng bị lũ, ngập lụt; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn sản xuất; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, 

thông tin liên lạc,…. 

- Chỉ đạo công tác tìm kiêm, cứu nạn trong ứng phó 

với lũ. 

Các xã/ khu vực bị ảnh hƣởng của lũ, ngập lụt nhƣ sau: 

 

TT Địa điểm 

Các xã / khu vực bị ảnh hƣởng của lũ, ngập lụt 

Thiên tai Cấp độ 

1 -2 
Thiên tai Cấp độ 3 Thiên tai cấp độ 4-5 

1 
Huyện Nho 

Quan 

Xích Thổ, 

Thƣợng Hòa, 

Bích Đào, Lạng 

Phong, Lạc Vân, 

Gia Tƣờng, Gia 

Thủy, Gia Sơn, 

Gia Lâm, Đức 

Long 

Xích Thổ, Thƣợng 

Hòa, Lạng Phong, 

Lạc Vân, Gia Tƣờng, 

Gia Thủy, Gia Sơn, 

Gia Lâm, Đức Long,  

Xích Thổ, Văn Phong, 

Thƣợng Hòa, Lạng Phong, 

Lạc Vân, Gia Tƣờng, Gia 

Thủy, Gia Sơn, Gia Lâm, 

Đức Long 

2 
Huyện Gia 

Viễn 

Gia Vƣợng, Gia 

Trung, Gia Tiến, 

Gia Thịnh, Gia 

Tân, Gia Phú, Gia 

Lạc, Gia Hƣng 

Gia Vƣợng, Gia 

Trung, Gia Tiến, Gia 

Thịnh, Gia Tân, Gia 

Sinh, Gia Trung, Gia 

Trấn, Gia Tiến, Gia 

Lạc, Gia Hƣng 

Liên Sơn, Gia Vƣợng, Gia 

Trung, Gia Tiến, Gia Thịnh, 

Gia Thanh, Gia Tân, Gia 

Sinh, Gia Phú, Gia Lạc, Gia 

Hƣng 

3 
Huyện Hoa 

Lƣ 

Trƣờng Yên, 

Ninh Khang, 

Ninh Giang 

Trƣờng Yên, Ninh 

Khang, Ninh Giang 

TRƣờng Yên, Ninh Khang, 

Ninh Hòa, Ninh Giang 

4 
Huyện Yên 

Khánh 

Khánh Tiên, 

Khánh Thành, 

Khánh Phú, 

Khánh Cƣờng, 

Khánh Công 

Khánh Tiên, Khánh 

Thành, Khánh Phú, 

Khánh Cƣờng, 

Khánh Hải, Khánh 

Cƣ, Khánh Công, 

Khánh An 

Khánh Tiên, Khánh Thiện, 

Khánh Thành, Khánh Phú, 

Khánh Lợi, Khánh Hải, 

Khánh Cƣờng, Khánh Cƣ, 

Khánh Công, Khánh An 

5 
Huyện Yên 

Mô 
      

6 
Huyện Kim 

Sơn 

Thƣợng Kiệm, 

Quang Thiện, 

Nhƣ Hòa, Kim 

Xuân Thiện, Thƣợng 

Kiệm, Quang Thiện, 

NHƣ Hòa, Kim Tân, 

Xuân Thiện, Thƣợng Kiệm, 

Quang Thiện, Nhƣ Hòa, Kim 

Tân, Kim Định, Kim Chính, 
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Tân, Cồn Thoi, 

Hùng Tiến, Bình 

Minh, Ân Hòa 

Kim Chính, Hùng 

Tiến, Cồn Thoi, Bình 

Minh, Ân Hòa  

Hùng Tiến, Hồi Ninh, Đồng 

Hƣớng, Cồn Thoi, Chính 

Tâm, Chất Bình, Bình Minh, 

Ân Hòa,  

7 
Thành phố 

Ninh Bình 
Bích Đào 

Đông Thành, Bích 

Đào, Ninh Phúc, 

Thanh Bình 

Thanh Bình, Ninh Phúc, 

Ninh Khánh, Đông Thành, 

Bích Đào 

8 
Thành Phố 

Tam Điệp 
      

 

3.2.4. Bƣớc 4: Xác định phƣơng án ứng phó theo các thời điểm 

Kịch bản 1:Khi có lũ ở mức báo động 2 (rủi ro thiên tai cấp 1) 

Nội dung phƣơng án ứng phó thực hiện theo phƣơng châm 4 tại chỗ: 

Thứ nhất: Chỉ đạo, chỉ huy tại chỗ 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải 

thông tin và xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố. 

- Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông về thiên tai: thông báo trên các phƣơng 

tiện truyền thông về thông tin mƣa lũ, ngật lụt; vùng bị ảnh hƣởng, những cảnh báo, 

dự báo về loại hình thiên tai này. 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo bằng các công điện, thông báo, 

văn bản chỉ đạo các huyện, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức phòng, tránh ứng 

phó với lũ, ngập lụt. 

a) Cấp tỉnh: 

- Theo dõi diễn biến của lũ và ngập lụt; 

- Chỉ đạo công tác trực ban và các thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo quốc gia về 

PCTT; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với lũ, ngập lụt: Ban hành văn bản, công 

điện, thông báo,… 

- Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền: Phát tin trên các phƣơng tiện truyền 

thông tại địa phƣơng quản lý về tình hình mƣa lũ và ngập lụt đang diễn ra; 

- Chỉ đạo việc phân công nhiệm vụ cho các đơn vị nắm chắc địa bàn, căn cứ vào 

bản tin dự báo, cảnh báo và tình hình diễn biến cụ thể của lũ, ngập lụt để triển khai các 

công việc ứng phó; 

- Chỉ đạo đơn vị quản lý hồ chứa thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã 

đƣợc duyệt; 

- Chỉ đạo công tác sẵn sàng lực lƣợng để kịp thời cứu hộ, cứu nạn đối với vùng 

trung thấp, vùng có nguy cơ bị ngập lũ, các trọng điểm đối với các công trình phòng 

chống lũ (đê, kè, cống, hồ chứa,…). 

b) Cấp huyện: 

- Chỉ đạo, thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mƣa lũ và 

tình hình ngập lụt; thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT và công điện 

của tỉnh; 
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- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với lũ và ngập lụt: 

+ Nội dung về truyền thông tới cấp huyện, xã; 

+ Nội dung về ứng phó đảm bảo an toàn cho ngƣời trong vùng bị ảnh hƣởng của 

lũ, ngập lụt; 

+ Nội dung về ứng phó đối với dân cƣ vùng ngập lụt nhất là đối với các đối 

tƣợng dễ bị tổn thƣơng nhƣ trẻ em, ngƣời già, ngƣời dân mƣu sinh trong vùng lũ nhƣ 

không vớt củi, không đi qua các vũng trũng thấp, vùng dòng lũ chảy xiết, vùng ngập 

lụt, trẻ em 

+ Nội dung ứng phó đối với các hoạt động sản xuất mùa màng; 

+ Nội dung ứng phó đối với các khu nuôi trồng thủy sản trong vùng bị lũ và ngập 

lụt,… 

+ Hƣớng dẫn ngƣời dân các biệp pháp ứng phó với lũ, ngập lụt trên các phƣơng 

tiện truyền thông;  

- Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lƣợng để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 

c) Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; 

- Thực hiện các phƣơng án ứng phó về: 

+ Thông tin truyền thông về lũ, ngập lụt; 

+ Kiểm tra, rà soát các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của ngƣời dân vùng lũ, 

ngập lụt; 

+ Phối hợp với các lực lƣợng dân quân tự vệ, xung kích cấp xã để kiểm tra, rà 

soát các khu vực ngầm tràn, vũng trũng thấp, hạ lƣu các lƣu vực sông; các trọng điểm 

đối với các công trình phòng chống lũ. 

- Giữ thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời, thƣờng xuyên về diễn biến lũ, lụt và các sự 

cố công trình đến các cấp có thẩm quyền để chỉ đạo. 

Thứ hai: Lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Xác định lực lƣợng, phƣơng tiện của các đơn vị để huy động, trƣng dụng khi 

cần thiết (thành phần lực lƣợng/số lƣợng bao nhiêu/phƣơng tiện gì/vị trí tập kết của 

phƣơng tiện); 

- Xác định các loại phƣơng tiện, vật tƣ của các huyện/xã, các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn để có thể huy động, trƣng dụng trong trƣờng hợp cần 

thiết (danh sách, số lƣợng, vị trí,…). 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lƣợng, các sở ngành và địa phƣơng; 

+ Giúp dân thu hoạch mùa vụ; 

+ Hỗ trợ sơ tán dân khu vực bị ngập lụt, khu vực ngoài đê khi lũ lên cao; 

+ Hƣớng dẫn ngƣời dânchuẩn bị các lƣơng thực, thực phẩm để đủ ăn cho các 

ngày bị ngập lụt, kê cao đồ đạc quan trọng trong nhà; 

+ Tuần tra, túc trực tại các khu vực trũng thấp, các công trình phòng chống thiên tai; 

+ Hƣớng dẫn đi lại của ngƣời dân trong vùng lũ; 

+ Chủ động dừng các hoạt động trên sông khi thấy không an toàn; 
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+ Kiểm tra các thiết bị điện; di dời các tài sản, lƣơng thực ra khỏi nơi có nguy cơ 

bị ngập; 

         + Bố trí lực lƣợng chốt chặn, chủ động cấm ngƣời và phƣơng tiện tham gia giao 

thông qua các khu vực nguy hiểm nhƣ: các tuyến đƣờng, cầu, ngầm, tràn bị ngập sâu 

hoặc mất an toàn do bão, mƣa, lũ gây ra; các khu vực có nguy cơ sạt lở đất do mƣa lũ 

hoặc dòng chảy lớn… 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình mƣa, lũ, ngập lụt để thông báo cho dân vùng bị 

ảnh hƣởng chủ động các biện pháp phòng tránh. Tùy vào tình hình cụ thể để tổ chức, 

hƣớng dẫn sơ tán dân, tài sản đến nơi an toàn; chuẩn bị các phƣơng án về an ninh trật 

tự, thông tin liên lạc, phân luồng giao thông, vật tƣ nhu yếu phẩm khi có yêu cầu; 

- Tổ chức đảm bảo an toàn sản xuất: thu hoạch lúa, hoa màu đã đến vụ. 

- Lên phƣơng án cứu hộ, cứu nạn trong ứng phó thiên tai:  

+Lực lƣợng, phƣơng tiện cần huy động;  

+ Các nhiệm vụ cần thực hiện (cấp cứu kịp thời các đối tƣợng gặp nguy hiểm; 

tìm kiếm ngƣời, phƣơng tiện mất tích; lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc trƣng dụng 

có thời hạn trụ sở cơ quan, trƣờng học, cơ sở y tế tại khu vực đang xảy ra thiên tai để 

tiếp nhận cấp cứu ngƣời bị nạn; huy động nguồn lực để tham gia cứu chữa ngƣời bị 

nạn,…); 

Thứ ba: Hậu cần tại chỗ 

- Sẵn sàng vật tƣ để ứng phó khi có sự cố xảy ra đối với các công trình phòng 

chống thiên tai, đê điều; 

- Sẵn sàng lƣơng thực, thuốc chữa bệnh, nƣớc uống và nhu yếu phẩm khác tại 

khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng; 

- Chủ động dừng các hoạt động trên sông khi thấy không an toàn; 

- Kiểm tra các thiết bị điện; di dời các tài sản, lƣơng thực ra khỏi nơi có nguy cơ 

bị ngập; 

Kịch bản 2:Khi có lũ ở mức báo động 3 (rủi ro thiên tai cấp 2) 

Nội dung phƣơng án ứng phó thực hiện theo phƣơng châm 4 tại chỗ: 

Thứ nhất: Chỉ đạo, chỉ huy tại chỗ 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải 

thông tin và xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố. 

- Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông về thiên tai: thông báo trên các phƣơng 

tiện truyền thông về thông tin mƣa lũ, ngật lụt; vùng bị ảnh hƣởng, những cảnh báo, 

dự báo về loại hình thiên tai này. 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo bằng các công điện, thông báo, 

văn bản chỉ đạo các huyện, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức phòng, tránh ứng 

phó với lũ, ngập lụt. 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời dân (theo từng cấp): 

+ Đảm bảo an toàn cho dân ở vùng trũng thấp, vùng bãi sông ngoài đê, vùng có 

nguy cơ bị sạt lở; 

+ Đảm bảo an toàn cho việc đi lại của ngƣời dân ở vùng lũ, ngập lụt. 

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát phát hiện các sự cố công trình: 

+ Tuần tra canh gác đê, phát hiện kịp thời các sự cố về công trình đê, kè; 
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+ Tổ chức thực hiện xử lý giờ đầu đối với hệ thống đê điều theo phƣơng châm 4 

tại chỗ. 

- Chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm ngƣời, phƣơng tiện bị mất tích,… 

- Chỉ đạo, chỉ huy các lực lƣợng ứng phó tại các khu vực trũng thấp, ngập sâu để 

chủ động kiểm soát ngƣời, phƣơng tiện đi qua các khu vực nguy hiểm; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn nhà cửa, cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo 

vệ sản xuất:  

+ Hƣớng dẫn, kiểm tra việc dọn dẹp, kê cao đồ dạc trong nhà cửa khi bị ngập lũ; 

+ Hƣớng dẫn thu hoạch mùa màng đối với khu vực ngập lụt; 

+ Rà soát, xác định các khu vực bị ảnh hƣởng; xác định các hộ cần phải sơ tán 

nếu bnij ngật lụt cao, đặc biệt là dân các vùng ngoài đê, vũng trũng thấp, vụng hạ lƣu 

hồ chứa xả lũ,…, chú trọng đến các đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng, ngƣời già, trẻ em, 

ngƣời khuyết tật,…. 

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, sở ngành theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh 

vực quản lý; xác định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình huống; 

- Chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó với bão: Tổ chức và duy trì hoạt 

động của cơ quan thƣờng trực tìm kiếm cứu nạn ở các cấp;  

(i) Cấp tỉnh: 

- Tổ chức họp để triển khai các biện pháp ứng phó; triển khai thực hiện các chỉ 

đạo của Trung ƣơng; 

- Thực hiện theo các nội dung công điện của BCĐ; 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành theo nhiệm vụ ngành quản lý để thực hiện các 

phƣơng án ứng phó; 

- Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, rà soát các trọng điểm về các công trình 

phòng chống lũ; 

- Tủy theo tình hình để đƣa ra các quyết định ứng phó; 

- Lực lƣợng Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh thực hiện 

việc ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; 

- Thực hiện công tác đảm bảo về giao thông, thông tuyến đối với các khu vực bị 

ảnh hƣởng; 

- Thực hiện công tác khắc phục hậu quả nhanh để đảm bảo cho công tác chỉ huy 

ứng phó kịp thời. 

(ii) Cấp huyện: 

- Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ, ngập lụt; 

- Thực hiện các công điện của Tỉnh và BCĐ; 

- Chỉ đạo các đơn vị, sở ngành và các xã trong phạm vi quản lý thực hiện công 

tác cảnh báo về lũ, ngập lụt và các biện pháp ứng phó; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với lũ, ngập lụt; 

+ Thực hiện di dời, sơ tán dân (trong vùng bị ngập sâu, lũ lên cao); 

+ Công tác đảm bảo an ninh, an toàn khu vực di dời; 
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+ Công tác đảm bảo an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng khu vực bị ảnh 

hƣởng; 

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra và hƣớng dẫn đối với các hoạt động, sinh hoạt của 

ngƣời dân để đảm bảo không bị thiệt hại xảy ra; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn khu vực trũng thấp, khu vực thƣờng xảy ra sự 

cố; các công trình trọng điểm;`  

- Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lƣợng để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 

iii) Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; 

- Thực hiện các phƣơng án ứng phó về: 

+ Thông tin các biện pháp ứng phó với lũ, ngập lụt; 

+ Chỉ đạo các thôn, xã thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời và các hoạt 

động trên địa bàn đảm bảo an toàn khi bị lũ, ngập lụt; 

+ Cử ngƣời canh gác tại các các khu vực trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao 

bị ảnh hƣởng để kịp thời ứng phó; 

+ Cử ngƣời kiểm soát hoạt động vớt củi, tắm sông, đi qua khu vực ngập sâu, 

ngầm tràn hoặc đi qua dòng chảy lũ; 

+ Thực hiện các biện pháp hỗ trợ dân vùng lũ nhƣ trông trẻ tập trung, giám sát 

việc đi lại của ngƣời dân, của trẻ em,… 

+ Đảm bảo lƣơng thực, nhu yếu phẩm cho ngƣời dân, nhất là vùng bị chia cắt bởi lũ. 

- Huy  động lực lƣợng trong thôn, xóm để hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn khi 

có yêu cầu; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn nơi sơ tán và nơi dân di sơ tán.  

- Giữ thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời, thƣờng xuyên về diễn biến lũ, lụt và các sự 

cố công trình đến các cấp có thẩm quyền để chỉ đạo. 

Thứ hai: Lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Xác định lực lƣợng, phƣơng tiện của các đơn vị để huy động, trƣng dụng khi 

cần thiết (thành phần lực lƣợng/số lƣợng bao nhiêu/phƣơng tiện gì/vị trí tập kết của 

phƣơng tiện); 

- Xác định các loại phƣơng tiện, vật tƣ của các huyện/xã, các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn để có thể huy động, trƣng dụng trong trƣờng hợp cần 

thiết (danh sách, số lƣợng, vị trí,…). 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lƣợng, các sở ngành và địa phƣơng; 

+ Giúp dân thu hoạch mùa vụ; 

+ Hỗ trợ sơ tán dân khu vực bị ngập lụt, khu vực ngoài đê khi lũ lên cao; 

+ Hƣớng dẫn ngƣời dânchuẩn bị các lƣơng thực, thực phẩm để đủ ăn cho các 

ngày bị ngập lụt, kê cao đồ đạc quan trọng trong nhà; 

+ Tuần tra, túc trực tại các khu vực trũng thấp, các công trình phòng chống thiên tai; 

+ Hƣớng dẫn đi lại của ngƣời dân trong vùng lũ; 

+ Chủ động dừng các hoạt động trên sông khi thấy không an toàn; 
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+ Kiểm tra các thiết bị điện; di dời các tài sản, lƣơng thực ra khỏi nơi có nguy cơ 

bị ngập; 

         + Bố trí lực lƣợng chốt chặn, chủ động cấm ngƣời và phƣơng tiện tham gia giao 

thông qua các khu vực nguy hiểm nhƣ: các tuyến đƣờng, cầu, ngầm, tràn bị ngập sâu 

hoặc mất an toàn do bão, mƣa, lũ gây ra; các khu vực có nguy cơ sạt lở đất do mƣa lũ 

hoặc dòng chảy lớn… 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình mƣa, lũ, ngập lụt để thông báo cho dân vùng bị 

ảnh hƣởng chủ động các biện pháp phòng tránh. Tùy vào tình hình cụ thể để tổ chức, 

hƣớng dẫn sơ tán dân, tài sản đến nơi an toàn; chuẩn bị các phƣơng án về an ninh trật 

tự, thông tin liên lạc, phân luồng giao thông, vật tƣ nhu yếu phẩm khi có yêu cầu; 

- Tổ chức đảm bảo an toàn sản xuất: thu hoạch lúa, hoa màu đã đến vụ. 

- Lên phƣơng án cứu hộ, cứu nạn trong ứng phó thiên tai:  

+Lực lƣợng, phƣơng tiện cần huy động;  

+ Các nhiệm vụ cần thực hiện (cấp cứu kịp thời các đối tƣợng gặp nguy hiểm; 

tìm kiếm ngƣời, phƣơng tiện mất tích; lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc trƣng dụng 

có thời hạn trụ sở cơ quan, trƣờng học, cơ sở y tế tại khu vực đang xảy ra thiên tai để 

tiếp nhận cấp cứu ngƣời bị nạn; huy động nguồn lực để tham gia cứu chữa ngƣời bị 

nạn,…); 

Thứ ba: Hậu cần tại chỗ 

- Sẵn sàng vật tƣ để ứng phó khi có sự cố xảy ra đối với các công trình phòng 

chống thiên tai, đê điều; 

- Sẵn sàng lƣơng thực, thuốc chữa bệnh, nƣớc uống và nhu yếu phẩm khác tại 

khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng; 

- Chủ động dừng các hoạt động trên sông khi thấy không an toàn; 

- Kiểm tra các thiết bị điện; di dời các tài sản, lƣơng thực ra khỏi nơi có nguy cơ 

bị ngập; 

Kịch bản 3: Khi có lũ ở mức nước lũ trên lưu vực sông ở trên BĐ3 đến lũ lịch sử 

hoặc lũ thiết kế (rủi ro thiên tai cấp 3) 

Thực hiện các nội dung nhƣ trƣờng hợp lũ ở mức báo động 2 và 3; đồng thời bổ 

sung thêm các nội dung: 

Thứ nhất: Công tác chỉ đạo 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải thông 

tin và xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố; 

- Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông về thiên tai: thông báo trên các phƣơng 

tiện truyền thông về tin lũ, tình hình ngập lụt và những vùng bị ảnh hƣởng, những cảnh 

báo, dự báo về loại hình thiên tai này; thông tin các biện pháp, chỉ đạo đến ngƣời dân ở 

khu vực bị ảnh hƣởng; tuyên truyền, hƣớng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo bằng các công điện, thông báo, 

văn bản chỉ đạo các huyện, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức phòng, tránh ứng phó 

với lũ, ngập lụt; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời dân, hoạt động sinh hoạt, sản xuất 

của ngƣời dân ở vùng lũ, ngập lụt: 

+ Rà soát, xác định các khu vực bị ảnh hƣởng;  
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+ Hƣớng dẫn việc đi lại của ngƣời dân trong vùng lũ; 

+ Kiểm soát các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của ngƣời dân: 

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân (theo từng cấp): Xác định các hộ cần phải sơ tán nếu 

xảy ra ngập lụt (số hộ/số nhân khẩu), chú trọng đến các đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng, ngƣời 

già, trẻ em, ngƣời khuyết tật,….  

+ Số hộ dân khu vực vùng trũng thấp, sạt lở phải sơ tán; 

+ Số hộ dân sống trong khu vực đê bối; 

+ Cấm các hoạt động vớt củi trên sông. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu 

+ Cử cán bộ trực tiếp kiểm tra việc tuần tra, canh gác đê theo cấp báo động; 

+ Sẵn sàng các phƣơng án để hộ đê, ứng phó với lũ; 

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, sở ngành theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh 

vực quản lý; xác định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình huống; 

- Chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó với lũ, ngập lụt: Tổ chức và duy 

trì hoạt động của cơ quan thƣờng trực tìm kiếm cứu nạn ở các cấp;  

- Tiếp tục công tác trực ban, theo dõi sát diễn biến mƣa lũ và tình hình đê điều; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các công trình phòng chống thiên tai; 

- Chỉ đạo các huyện, xã tiến hành sơ tán dân ở các vũng bị lũ, ngập lụt; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn sản xuất; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, thông tin liên lạc,….Giữ thông tin 

liên lạc, báo cáo kịp thời, thƣờng xuyên về diễn biến lũ, lụt và các sự cố công trình đến 

các cấp có thẩm quyền để chỉ đạo. 

- Chỉ đạo công tác tìm kiêm, cứu nạn trong ứng phó với lũ. 

(i) Cấp tỉnh: 

- Tổ chức họp để triển khai các biện pháp ứng phó; triển khai thực hiện các chỉ 

đạo của Trung ƣơng; 

- Thực hiện theo các nội dung công điện của BCĐ; 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành theo nhiệm vụ ngành quản lý để thực hiện các 

phƣơng án ứng phó; 

- Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, sự cố các 

công trình, quy trình vận hành, xả lũ hồ chứa,… 

- Tùy theo tình hình để đƣa ra các quyết định ứng phó; 

- Lực lƣợng Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh thực hiện 

việc ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; 

- Ban hành lệnh sơ tán dân; nghỉ học; nghỉ làm,… 

-  Thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh khu vực sơ tán dân; 

- Thực hiện công tác đảm bảo về giao thông, thông tuyến đối với các khu vực bị 

ảnh hƣởng; 

- Thực hiện công tác khắc phục hậu quả nhanh để đảm bảo cho công tác chỉ huy 

ứng phó kịp thời. 
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(ii) Cấp huyện: 

- Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ, ngập lụt; 

- Thực hiện các công điện của Tỉnh và BCĐ; 

- Chỉ đạo các đơn vị, sở ngành và các xã trong phạm vi quản lý thực hiện công 

tác cảnh báo về lũ, ngập lụt và các biện pháp ứng phó; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với lũ, ngập lụt: 

+ Thực hiện di dời, sơ tán dân; 

+ Công tác đảm bảo an ninh, an toàn khu vực di dời; 

+ Công tác đảm bảo an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng khu vực bị ảnh 

hƣởng; 

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra và hƣớng dẫn đối với các hoạt động, sinh hoạt của 

ngƣời dân để đảm bảo không bị thiệt hại xảy ra; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn khu vực trũng thấp, khu vực thƣờng xảy ra sự 

cố; các công trình trọng điểm;`  

- Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lƣợng để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 

iii) Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; 

- Thực hiện các phƣơng án ứng phó về: 

+ Thông tin các biện pháp ứng phó về lũ, ngập lụt; 

+ Chỉ đạo các thôn, xã thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời và các hoạt 

động trên địa bàn đảm bảo an toàn trong vùng ngập lụt; 

+ Cử ngƣời canh gác tại các các khu vực trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao 

bị ảnh hƣởng để kịp thời ứng phó; 

+ Thực hiện di dời, sơ tán dân; 

+ Thực hiện các biện pháp cƣỡng chế khi không thực hiện lệnh; 

+ Hỗ trợ quá trình sơ tán; 

+ Đảm bảo lƣơng thực, nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán. 

- Huy  động lực lƣợng trong thôn, xóm để hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn nơi sơ tán và nơi dân di sơ tán;  

- Chủ động dừng các hoạt động trên sông khi thấy không an toàn; 

Thứ hai:  Lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ 

- Huy động toàn bộ lực lƣợng tuần tra canh gác đê; tổ chức thực hiện phƣơng án 

hộ đê; phƣơng án đảm bảo an toàn hồ chứa; thực hiện tích nƣớc xả lũ hợp lý nhằm hạn 

chế ngập lụt vùng hạ du; 

- Huy động lực lƣợng để tổ chức sơ tán dân vùng bị ngập lụt nặng (nêu cụ thể 

các xã bị ngập nặng cần phải sơ tán);  

- Huy động lực lƣợng hỗ trợ dân thu hoạch lúa, hoa màu; di chuyển các lồng bè 

nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn; 

- Chủ động tổ chức cắm biến báo, bố trí lực lƣợng ứng trực chốt, chặn, cấm 
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ngƣời, phƣơng tiện qua lại ở những đoạn đƣờng bị ngập và những nơi có dòng chảy 

xiết; cấm ngƣời dân vớt củi trên sông, cầu, cống, ngầm tràn; 

- Chuẩn bị và tổ chức thực hiện phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự tại nơi sơ tán 

đến, đảm bảo an ninh khu vực dân đi sơ tán; phƣơng án đảm bảo thông tin liên lạc 

đƣợc thông suốt phục vụ quá trình chỉ đạo điều hành; đảm bảo phƣơng án cấp điện, 

vật tƣ, nhu yếu phẩm và các vật dụng khác để thực hiện; 

- Tổ chức lực lƣợng, phƣơng tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn;  

- Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân 

lực, vật tƣ, phƣơng tiện trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với các tình 

huống về đê điều, hồ đập và các sự cố khác; 

- Huy động lực lƣợng trông giữ trẻ tập trung; kiểm soát thƣờng xuyên trẻ em để 

không đi ra các khu vực nguy hiểm. 

Thứ ba: Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ 

- Xác định các loại vật tƣ có thể trƣng dụng để đối phó với lũ, ngập lụt: 

+ Vật tƣ dùng để xử lý sự cố các công trình trọng điểm, công trình PCTT, đặc 

biệt là các sự cố về đê điều, kè cống, công trình phòng chống sạt lở, công trình giao 

thông,…; 

+ Vật tƣ, lƣơng thực hỗ trợ cho các khu vực bị có thể bị chia cắt. 

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trƣờng hợp 

phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực ứng phó, hỗ trợ nhân dân ứng phó; 

- Bổ sung, dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm từ những ngƣời dân; 

- Đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân dân tại nơi sơ tán; 

- Đảm bảo vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống  lũ 

và ngập lụt:  

+ Thống kê vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn của các đơn vị và 

địa phƣơng; Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị/địa phƣơng sẵn sàng nhận nhiệm vụ 

khi có lệnh điều động; 

+ Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phƣơng bị ảnh hƣởng chuẩn bị lƣợng 

thực nhƣ gạo, mì tôm, nƣớc uống và các nhu yếu phẩm khác,… phục vụ công tác hậu 

cần ứng phó với lũ, ngập lụt; 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thƣơng mại dự trữ hàng hóa thiết yếu; 

chủ yếu là mì gói, lƣơng khô, nƣớc uống đóng chai, lƣơng thực xăng dầu… sẵn sàng 

cung cấp cho các vùng bị chia cắt bởi lũ và ngập lụt kéo dài; 

+ Chuẩn bị các nhu yếu phẩm về cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế để sẵn sàng 

cung ứng khi có lệnh điều động. Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên các địa bàn 

sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu. 

- Sẵn sàng vật tƣ để ứng phó khi có sự cố xảy ra đối với các công trình phòng 

chống thiên tai, đê điều; 

- Sẵn sàng lƣơng thực, thuốc chữa bệnh, nƣớc uống và nhu yếu phẩm khác tại khu 

vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng; 

- Sẵn sàng lực lƣợng, phƣơng tiện để triển khai phƣơng án cứu hộ, cứu nạn. 
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Kịch bản 4: Khi có lũ thiết kế (Rủi ro thiên tai cấp 4).  

Phƣơng án ứng phó ngoài các nội dung nêu tại mục trên, cần bổ sung các nội 

dung sau:  

Thứ nhất: Công tác chỉ đạo 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải 

thông tin và xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố; 

- Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông về thiên tai: thông báo trên các 

phƣơng tiện truyền thông về tin lũ, tình hình ngập lụt và những vùng bị ảnh hƣởng, 

những cảnh báo, dự báo về loại hình thiên tai này; thông tin các biện pháp, chỉ đạo đến 

ngƣời dân ở khu vực bị ảnh hƣởng; tuyên truyền, hƣớng dẫn các biện pháp phòng 

tránh, ứng phó; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo bằng các công điện, thông 

báo, văn bản chỉ đạo các huyện, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức phòng, tránh 

ứng phó với lũ, ngập lụt; 

- Lập Ban chỉ đạo tiền phƣơng đi kiểm tra tại các khu vực bị ảnh hƣởng; 

- Đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều: 

+ Thực hiện chế độ tuần tra canh gác đê; 

+ Chuẩn bị vật tƣ, phƣơng tiện để hộ đê, phòng lũ khi có yêu cầu; 

+ Chỉ đạo, xử lý kịp thời các sự cố về đê điều; 

+ Sẵn sàng vận hành phƣơng án phân lũ, chậm lũ. 

- Đảm bảo an toàn cho dân ở vùng trũng thấp, vùng bãi sông ngoài đê, vùng có 

nguy cơ bị sạt lở, vùng đê bối: 

+ Sơ tán dân vùng trũng thấp; 

+ Nghiêm cấm các hoạt động vớt củi trên sông; 

+ Điều chỉnh kế hoạch dạy và học (cho học sinh nghỉ học). 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời dân, hoạt động sinh hoạt, sản 

xuất của ngƣời dân ở vùng lũ, ngập lụt: 

+ Sơ tán dân: Ra lệnh sơ tán dân khu vực bị ngập lụt, khu vực lân cận bị ảnh 

hƣởng; tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho ngƣời, đặc biệt đối tƣợng 

dễ bị tổn thƣơng trong tình huống thiên tai khẩn cấp; 

+ Xác định dân khu vực vùng trũng thấp, sạt lở phải sơ tán; 

+ Xác định dân sống trong khu vực đê bối; 

+ Đảm bảo hoạt động sản xuất hỗ trợ dân thu hoạch lúa, hoa màu; các diện tích 

nuôi trồng thủy, hải sản, bảo vệ bờ bao các ao, hồ… 

+ Đảm bảo an toàn đi lại của ngƣời dân trong vùng ngập lũ. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu 

+ Cử cán bộ trực tại các khu vực xung yếu, trọng điểm; tổ chức tuần tra canh 

gác đê theo cấp báo động; 

+ Sẵn sàng các phƣơng án để hộ đê, ứng phó với sự cố đê điều; 

+ Tổ chức thực hiện phƣơng án hộ đê, đảm bảo an toàn đê điều theo phƣơng 

châm 4 tại chỗ; phƣơng án đảm bảo an toàn hồ chứa,…; sẵn sàng lực lƣợng, phƣơng 

tiện để xử lý, ứng cứu các sự cố về công trình; 
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- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, sở ngành theo chức năng nhiệm vụ và 

lĩnh vực quản lý; xác định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình huống; 

- Chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó với lũ, ngập lụt: Tổ chức và 

duy trì hoạt động của cơ quan thƣờng trực tìm kiếm cứu nạn ở các cấp;  

- Ra lệnh sơ tán dân khu vực bị ngập lụt, khu vực lân cận bị ảnh hƣởng; tập 

trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho ngƣời, đặc biệt đối tƣợng dễ bị tổn 

thƣơng trong tình huống thiên tai khẩn cấp. Tổ chức thực hiện phƣơng án đảm bảo an 

ninh trật tự tại nơi sơ tán đến, đảm bảo an ninh khu vực dân đi sơ tán; phƣơng án đảm 

bảo thông tin liên lạc đƣợc thông suốt phục vụ quá trình chỉ đạo điều hành; đảm bảo 

phƣơng án cấp điện, vật tƣ, nhu yếu phẩm và các vật dụng khác để thực hiện. 

(i) Cấp tỉnh: 

- Tổ chức họp để triển khai các biện pháp ứng phó; triển khai thực hiện các chỉ 

đạo của Trung ƣơng; 

- Thực hiện theo các nội dung công điện của BCĐ; 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành theo nhiệm vụ ngành quản lý để thực hiện các 

phƣơng án ứng phó; 

- Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, sự cố các 

công trình, quy trình vận hành, xả lũ hồ chứa,… 

- Tùy theo tình hình để đƣa ra các quyết định ứng phó: Cho nghỉ học,…; 

- Lực lƣợng Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh thực hiện 

việc ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; 

-  Thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh khu vực sơ tán dân; 

- Thực hiện công tác đảm bảo về giao thông, thông tuyến đối với các khu vực bị 

ảnh hƣởng; 

- Thực hiện công tác khắc phục hậu quả nhanh để đảm bảo cho công tác chỉ huy 

ứng phó kịp thời. 

(ii) Cấp huyện: 

- Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ, ngập lụt; 

- Thực hiện các công điện của Tỉnh và BCĐ; 

- Chỉ đạo các đơn vị, sở ngành và các xã trong phạm vi quản lý thực hiện công 

tác cảnh báo về lũ, ngập lụt và các biện pháp ứng phó; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với lũ, ngập lụt: 

+ Thực hiện di dời, sơ tán dân; 

+ Cung cấp lƣơng thực kịp thời cho các hộ trong vùng bị chia cắt; 

+ Công tác đảm bảo an ninh, an toàn khu vực di dời; 

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra và hƣớng dẫn đối với các hoạt động, sinh hoạt của 

ngƣời dân khu vực ngập lụt; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn khu vực trũng thấp, khu vực thƣờng xảy ra sự 

cố; các công trình trọng điểm;  

- Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lƣợng để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 
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iii) Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; 

- Thực hiện các phƣơng án ứng phó về: 

+ Thông tin các biện pháp ứng phó về lũ, ngập lụt; 

+ Triển khai lực lƣợng xung kích PCTT để hỗ trợ ngƣời dân; 

+ Chỉ đạo các thôn, xã thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời và các hoạt 

động trên địa bàn đảm bảo an toàn trong vùng ngập lụt; 

+ Cử ngƣời canh gác tại các các khu vực trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao 

bị ảnh hƣởng để kịp thời ứng phó; 

+ Thực hiện các biện pháp cƣỡng chế khi không thực hiện lệnh; 

+ Hỗ trợ quá trình sơ tán, di dời dân; 

+ Cung cấp lƣợng thực tại khu vực sơ tán tập trung. 

- Huy  động lực lƣợng trong thôn, xóm để hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn; 

- Kiểm soát các hoạt động ở trên sông, khu vực ngoài đê, khu vực ngập lụt. 

- Tổ chức lực lƣợng, phƣơng tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn;  

- Chủ động các phƣơng án giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp khi 

bị lũ, ngập lụt. 

- Giữ thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời, thƣờng xuyên về diễn biến lũ, lụt và 

các sự cố công trình đến các cấp có thẩm quyền để chỉ đạo. 

Thứ hai:  Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

-  Giao nhiệm vụ cho từng đơn vi, lực lƣợng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ: 

+ Tuần tra canh gác đê; tổ chức thực hiện phƣơng án hộ đê; phƣơng án đảm bảo 

an toàn hồ chứa; thực hiện tích nƣớc xả lũ hợp lý nhằm hạn chế ngập lụt vùng hạ du; 

+ Hỗ trợ, giúp dân sơ tán dân vùng bị ngập lũ nặng (nêu cụ thể các xã bị ngập 

nặng cần phải sơ tán);  

+ Hỗ trợ trông giữ trẻ tập trung; kiểm soát thƣờng xuyên trẻ em để không đi ra 

các khu vực nguy hiểm  

+ Tổ chức cắm biến báo, bố trí lực lƣợng ứng trực chốt, chặn, cấm ngƣời, 

phƣơng tiện qua lại ở những đoạn đƣờng bị ngập và những nơi có dòng chảy xiết;  

+ Di dời các tài sản, lƣơng thực ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập; 

+ Ngiêm cấp các hoạt động trên sông; 

+ Đảm bảo an ninh trật tự tại nơi sơ tán đến, đảm bảo an ninh khu vực dân đi sơ 

tán;  

+ Đảm bảo thông tin liên lạc đƣợc thông suốt phục vụ quá trình chỉ đạo điều 

hành;  

+ Đảm bảo phƣơng án cấp điện, vật tƣ, nhu yếu phẩm và các vật dụng khác để 

thực hiện; 

+ Sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn: tổ chức tìm kiếm ngƣời, phƣơng tiện do lũ cuốn 

trôi; cứu chữa ngƣời bị thƣơng; lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc trƣng dụng có thời 

hạn các trụ sở, cơ quan, trƣờng học, bệnh viện để tiếp nhận cứu ngƣời; 

- Chuẩn bị phƣơng tiện, vật tƣ của các huyện/xã, các cơ quan, đơn vị, doanh 
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nghiệp đóng trên địa bàn để có thể huy động, trƣng dụng trong trƣờng hợp cần thiết 

(danh sách, số lƣợng, vị trí,…). 

Thứ hai:  Công tácvật tư, hậu cần tại chỗ 

- Xác định các loại vật tƣ có thể trƣng dụng để ứng phó với lũ, ngập lụt: 

+ Vật tƣ dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê, các sự 

cố về đê điều,  kè cống, công trình phòng chống sạt lở, công trình giao thông,…; 

+ Vật tƣ, lƣơng thực hỗ trợ cho các khu vực bị có thể bị chia cắt. 

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trƣờng 

hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân đối phó; 

- Bổ sung, dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm từ những ngƣời dân; 

- Đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân dân tại nơi sơ tán; 

- Đảm bảo vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng 

chống  lũ và ngập lụt:  

+ Thống kê vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn của các đơn vị và 

địa phƣơng; Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị/địa phƣơng sẵn sàng nhận nhiệm vụ 

khi có lệnh điều động; 

+ Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phƣơng bị ảnh hƣởng chuẩn bị các 

lƣợng thực nhƣ gạo, mì tôm, nƣớc uống và các nhu yếu phẩm khác,… phục vụ công 

tác hậu cần ứng phó với lũ, ngập lụt; 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thƣơng mại triển khai dự trữ hàng 

hóa thiết yếu; chủ yếu là mì gói, lƣơng khô, nƣớc uống đóng chai, lƣơng thực xăng 

dầu… sẵn sàng cung cấp cho các vùng bị chia cắt bởi lũ và ngập lụt kéo dài; 

+ Chuẩn bị các nhu yếu phẩm về cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế để sẵn sàng 

cung ứng khi có lệnh điều động. Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên các địa bàn 

sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu; 

- Sẵn sàng vật tƣ để ứng phó khi có sự cố xảy ra đối với các công trình phòng 

chống thiên tai, đê điều; 

- Sẵn sàng lƣơng thực, thuốc chữa bệnh, nƣớc uống và nhu yếu phẩm khác tại 

khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng; 

- Sẵn sàng lực lƣợng, phƣơng tiện để triển khai phƣơng án cứu hộ, cứu nạn; 

- Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân 

lực, vật tƣ, phƣơng tiện trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai. 

Kịch bản 4: Khi có lũ lịch sử và trên mức lũ lịch sử (Rủi ro thiên tai cấp 5).  

Phƣơng án ứng phó ngoài các nội dung nêu tại mục trên, cần bổ sung các nội 

dung sau:  

Thứ nhất: Công tác chỉ đạo 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải 

thông tin và xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố; 

- Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông về thiên tai: thông báo trên các 

phƣơng tiện truyền thông về tin lũ, tình hình ngập lụt và những vùng bị ảnh hƣởng, 

những cảnh báo, dự báo về loại hình thiên tai này; thông tin các biện pháp, chỉ đạo đến 

ngƣời dân ở khu vực bị ảnh hƣởng; tuyên truyền, hƣớng dẫn các biện pháp phòng 

tránh, ứng phó; 
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- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo bằng các công điện, thông 

báo, văn bản chỉ đạo các huyện, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức phòng, tránh 

ứng phó với lũ, ngập lụt; 

- Lập Ban chỉ đạo tiền phƣơng đi kiểm tra tại các khu vực bị ảnh hƣởng; 

- Đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều: 

+ Thực hiện chế độ tuần tra canh gác đê; 

+ Chuẩn bị vật tƣ, phƣơng tiện để hộ đê, phòng lũ khi có yêu cầu; 

+ Chỉ đạo, xử lý kịp thời các sự cố về đê điều; 

+ Sẵn sàng vận hành phƣơng án phân lũ, chậm lũ. 

- Đảm bảo an toàn cho dân ở vùng trũng thấp, vùng bãi sông ngoài đê, vùng có 

nguy cơ bị sạt lở, vùng đê bối: 

+ Sơ tán dân vùng trũng thấp; 

+ Nghiêm cấm các hoạt động vớt củi trên sông; 

+ Điều chỉnh kế hoạch dạy và học (cho học sinh nghỉ học). 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời dân, hoạt động sinh hoạt, sản 

xuất của ngƣời dân ở vùng lũ, ngập lụt: 

+ Sơ tán dân: Ra lệnh sơ tán dân khu vực bị ngập lụt, khu vực lân cận bị ảnh 

hƣởng; tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho ngƣời, đặc biệt đối tƣợng 

dễ bị tổn thƣơng trong tình huống thiên tai khẩn cấp; 

+ Xác định dân khu vực vùng trũng thấp, sạt lở phải sơ tán; 

+ Xác định dân sống trong khu vực đê bối; 

+ Đảm bảo hoạt động sản xuất hỗ trợ dân thu hoạch lúa, hoa màu; các diện tích 

nuôi trồng thủy, hải sản, bảo vệ bờ bao các ao, hồ… 

+ Đảm bảo an toàn đi lại của ngƣời dân trong vùng ngập lũ. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu 

+ Cử cán bộ trực tại các khu vực xung yếu, trọng điểm; tổ chức tuần tra canh 

gác đê theo cấp báo động; 

+ Sẵn sàng các phƣơng án để hộ đê, ứng phó với sự cố đê điều; 

+ Tổ chức thực hiện phƣơng án hộ đê, đảm bảo an toàn đê điều theo phƣơng 

châm 4 tại chỗ; phƣơng án đảm bảo an toàn hồ chứa,…; sẵn sàng lực lƣợng, phƣơng 

tiện để xử lý, ứng cứu các sự cố về công trình; 

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, sở ngành theo chức năng nhiệm vụ và 

lĩnh vực quản lý; xác định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình huống; 

- Chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó với lũ, ngập lụt: Tổ chức và 

duy trì hoạt động của cơ quan thƣờng trực tìm kiếm cứu nạn ở các cấp;  

- Ra lệnh sơ tán dân khu vực bị ngập lụt, khu vực lân cận bị ảnh hƣởng; tập 

trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho ngƣời, đặc biệt đối tƣợng dễ bị tổn 

thƣơng trong tình huống thiên tai khẩn cấp. Tổ chức thực hiện phƣơng án đảm bảo an 

ninh trật tự tại nơi sơ tán đến, đảm bảo an ninh khu vực dân đi sơ tán; phƣơng án đảm 

bảo thông tin liên lạc đƣợc thông suốt phục vụ quá trình chỉ đạo điều hành; đảm bảo 

phƣơng án cấp điện, vật tƣ, nhu yếu phẩm và các vật dụng khác để thực hiện. 

(i) Cấp tỉnh: 
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- Tổ chức họp để triển khai các biện pháp ứng phó; triển khai thực hiện các chỉ 

đạo của Trung ƣơng; 

- Thực hiện theo các nội dung công điện của BCĐ; 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành theo nhiệm vụ ngành quản lý để thực hiện các 

phƣơng án ứng phó; 

- Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, sự cố các 

công trình, quy trình vận hành, xả lũ hồ chứa,… 

- Tùy theo tình hình để đƣa ra các quyết định ứng phó: Cho nghỉ học,…; 

- Lực lƣợng Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh thực hiện 

việc ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; 

-  Thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh khu vực sơ tán dân; 

- Thực hiện công tác đảm bảo về giao thông, thông tuyến đối với các khu vực bị 

ảnh hƣởng; 

- Thực hiện công tác khắc phục hậu quả nhanh để đảm bảo cho công tác chỉ huy 

ứng phó kịp thời. 

(ii) Cấp huyện: 

- Thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ, ngập lụt; 

- Thực hiện các công điện của Tỉnh và BCĐ; 

- Chỉ đạo các đơn vị, sở ngành và các xã trong phạm vi quản lý thực hiện công 

tác cảnh báo về lũ, ngập lụt và các biện pháp ứng phó; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với lũ, ngập lụt: 

+ Thực hiện di dời, sơ tán dân; 

+ Cung cấp lƣơng thực kịp thời cho các hộ trong vùng bị chia cắt; 

+ Công tác đảm bảo an ninh, an toàn khu vực di dời; 

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra và hƣớng dẫn đối với các hoạt động, sinh hoạt của 

ngƣời dân khu vực ngập lụt; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn khu vực trũng thấp, khu vực thƣờng xảy ra sự 

cố; các công trình trọng điểm;  

- Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lƣợng để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 

iii) Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; 

- Thực hiện các phƣơng án ứng phó về: 

+ Thông tin các biện pháp ứng phó về lũ, ngập lụt; 

+ Triển khai lực lƣợng xung kích PCTT để hỗ trợ ngƣời dân; 

+ Chỉ đạo các thôn, xã thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời và các hoạt 

động trên địa bàn đảm bảo an toàn trong vùng ngập lụt; 

+ Cử ngƣời canh gác tại các các khu vực trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao 

bị ảnh hƣởng để kịp thời ứng phó; 
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+ Thực hiện các biện pháp cƣỡng chế khi không thực hiện lệnh; 

+ Hỗ trợ quá trình sơ tán, di dời dân; 

+ Cung cấp lƣợng thực tại khu vực sơ tán tập trung. 

- Huy  động lực lƣợng trong thôn, xóm để hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn; 

- Kiểm soát các hoạt động ở trên sông, khu vực ngoài đê, khu vực ngập lụt. 

- Tổ chức lực lƣợng, phƣơng tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn;  

- Chủ động các phƣơng án giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp khi 

bị lũ, ngập lụt. 

- Giữ thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời, thƣờng xuyên về diễn biến lũ, lụt và 

các sự cố công trình đến các cấp có thẩm quyền để chỉ đạo. 

Thứ hai:  Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

-  Giao nhiệm vụ cho từng đơn vi, lực lƣợng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ: 

+ Tuần tra canh gác đê; tổ chức thực hiện phƣơng án hộ đê; phƣơng án đảm bảo 

an toàn hồ chứa; thực hiện tích nƣớc xả lũ hợp lý nhằm hạn chế ngập lụt vùng hạ du; 

+ Hỗ trợ, giúp dân sơ tán dân vùng bị ngập lũ nặng (nêu cụ thể các xã bị ngập 

nặng cần phải sơ tán);  

+ Hỗ trợ trông giữ trẻ tập trung; kiểm soát thƣờng xuyên trẻ em để không đi ra 

các khu vực nguy hiểm  

+ Tổ chức cắm biến báo, bố trí lực lƣợng ứng trực chốt, chặn, cấm ngƣời, 

phƣơng tiện qua lại ở những đoạn đƣờng bị ngập và những nơi có dòng chảy xiết;  

+ Di dời các tài sản, lƣơng thực ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập; 

+ Ngiêm cấp các hoạt động trên sông; 

+ Đảm bảo an ninh trật tự tại nơi sơ tán đến, đảm bảo an ninh khu vực dân đi sơ 

tán;  

+ Đảm bảo thông tin liên lạc đƣợc thông suốt phục vụ quá trình chỉ đạo điều 

hành;  

+ Đảm bảo phƣơng án cấp điện, vật tƣ, nhu yếu phẩm và các vật dụng khác để 

thực hiện; 

+ Sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn: tổ chức tìm kiếm ngƣời, phƣơng tiện do lũ cuốn 

trôi; cứu chữa ngƣời bị thƣơng; lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc trƣng dụng có thời 

hạn các trụ sở, cơ quan, trƣờng học, bệnh viện để tiếp nhận cứu ngƣời; 

- Chuẩn bị phƣơng tiện, vật tƣ của các huyện/xã, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn để có thể huy động, trƣng dụng trong trƣờng hợp cần thiết 

(danh sách, số lƣợng, vị trí,…). 

Thứ hai:  Công tácvật tư, hậu cần tại chỗ 

- Xác định các loại vật tƣ có thể trƣng dụng để ứng phó với lũ, ngập lụt: 

+ Vật tƣ dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê, các sự 

cố về đê điều,  kè cống, công trình phòng chống sạt lở, công trình giao thông,…; 

+ Vật tƣ, lƣơng thực hỗ trợ cho các khu vực bị có thể bị chia cắt. 

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trƣờng 

hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân đối phó; 

- Bổ sung, dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm từ những ngƣời dân; 
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- Đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân dân tại nơi sơ tán; 

- Đảm bảo vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng 

chống  lũ và ngập lụt:  

+ Thống kê vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn của các đơn vị và 

địa phƣơng; Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị/địa phƣơng sẵn sàng nhận nhiệm vụ 

khi có lệnh điều động; 

+ Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phƣơng bị ảnh hƣởng chuẩn bị các 

lƣợng thực nhƣ gạo, mì tôm, nƣớc uống và các nhu yếu phẩm khác,… phục vụ công 

tác hậu cần ứng phó với lũ, ngập lụt; 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thƣơng mại triển khai dự trữ hàng 

hóa thiết yếu; chủ yếu là mì gói, lƣơng khô, nƣớc uống đóng chai, lƣơng thực xăng 

dầu… sẵn sàng cung cấp cho các vùng bị chia cắt bởi lũ và ngập lụt kéo dài; 

+ Chuẩn bị các nhu yếu phẩm về cơ số thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế để sẵn sàng 

cung ứng khi có lệnh điều động. Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên các địa bàn 

sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu; 

- Sẵn sàng vật tƣ để ứng phó khi có sự cố xảy ra đối với các công trình phòng 

chống thiên tai, đê điều; 

- Sẵn sàng lƣơng thực, thuốc chữa bệnh, nƣớc uống và nhu yếu phẩm khác tại 

khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng; 

- Sẵn sàng lực lƣợng, phƣơng tiện để triển khai phƣơng án cứu hộ, cứu nạn; 

- Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân 

lực, vật tƣ, phƣơng tiện trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai. 

3.3. Phƣơng án ứng phó với mƣa lớn 

3.3.1. Bƣớc 1: Xác định từng thời điểm ứng phó với mƣa lớn 

- Dự báo lƣợng mƣa xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ 100 mm đến 200 mm 

trong 24 giờ hoặc từ 50 mm đến 100 mm trong 12 giờ, kéo dài từ 1 ngày đến 2 ngày 

trên phạm vi dƣới 1/2 số huyện, xã (rủi ro thiên tai cấp độ 1). 

- Dự báo lƣợng mƣa xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ 100 mm đến 200 mm 

trong 24 giờ hoặc từ 50 mm đến 100 mm trong 12 giờ, kéo dài từ trên 2 ngày trên 

phạm vi hơn 1/2 số huyện, xã hoặc dự báo lƣợng mƣa từ trên 200 mm đến 400 mm 

trong 24 giờ kéo dài từ 1 ngày đến 2 ngày trên phạm vi hơn 1/2 số huyện, xã của 1 

tỉnh (rủi ro thiên tai cấp độ 2). 

- Dự báo lƣợng mƣa xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ trên 200 mm đến 400 

mm trong 24 giờ kéo dài từ trên 2 ngày hoặc lƣợng mƣa trên 400 mm trong 24 giờ kéo 

dài từ 1 ngày đến 4 ngàytrong phạm vi toàn tỉnh (rủi ro thiên tai cấp độ 3). 

- Dự báo lƣợng mƣa xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ trên 400 mm trong 24 

giờ kéo dài từ trên 4 ngày trong phạm vi toàn tỉnh (rủi ro thiên tai cấp độ 4). 

3.3.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với mƣa lớn 

- Kịch bản 1: lƣợng mƣa từ 100 mm đến 200 mm trong 24 giờ hoặc từ 50 mm 

đến 100 mm trong 12 giờ, kéo dài từ 1 ngày đến 2 ngày trên phạm vi dƣới 1/2 số 

huyện, xã (rủi ro thiên tai cấp độ 1). 

- Kịch bản 2: lƣợng mƣa từ 100 mm đến 200 mm trong 24 giờ hoặc từ 50 mm 

đến 100 mm trong 12 giờ, kéo dài từ trên 2 ngày trên phạm vi hơn 1/2 số huyện, xã 

hoặc dự báo lƣợng mƣa từ trên 200 mm đến 400 mm trong 24 giờ kéo dài từ 1 ngày 
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đến 2 ngày trên phạm vi hơn 1/2 số huyện, xã của 1 tỉnh (rủi ro thiên tai cấp độ 2). 

- Kịch bản 3: lƣợng mƣa từ trên 200 mm đến 400 mm trong 24 giờ kéo dài từ trên 

2 ngày hoặc lƣợng mƣa trên 400 mm trong 24 giờ kéo dài từ 1 ngày đến 4 ngàytrong 

phạm vi toàn tỉnh(rủi ro thiên tai cấp độ 3). 

- Kịch bản 4: lƣợng mƣa từ trên 400 mm trong 24 giờ kéo dài từ trên 4 ngàytrong 

phạm vi toàn tỉnh(rủi ro thiên tai cấp độ 4). 

3.3.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó với mƣa lớn 

Xác định đối tƣợng/phạm vi ảnh hƣởng theo từng kịch bản và từng thời điểm. 

Nội dung cụ thể nhƣ bảng sau. 

Bảng 3. 4:Xác định các đối tƣợng bị ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó với mƣa lớn 

Cấp 

độ rủi 

ro 

Cƣờng độ mƣa  

và thời gian mƣa 
Phạm vi ảnh hƣởng Phƣơng án ứng phó 

1 

Lƣợng mƣa từ 100 mm 

đến 200 mm trong 24 

giờ hoặc từ 50 mm đến 

100 mm trong 12 giờ, 

kéo dài từ 1 ngày đến 2 

ngày trên phạm vi dƣới 

1/2 số huyện, xã 

- Khu vực vùng 

trũng thấp, vùng đô 

thị ngập úng; 

- Khu vực dễ bị xảy 

ra lũ quét, sạt lở đất; 

- Dân cƣ, tài sản khu 

vực trũng thấp, vùng 

bị ngập úng; 

- Các công trình 

phòng chống thiên 

tai (đê, kè, hồ chứa 

nƣớc, công trình 

giao thông) bị sự cố; 

- Hoạt động sản 

xuất, sinh hoạt của 

ngƣời dân bị ảnh 

hƣởng. 

- Đô thị 

- Theo dõi diễn biến của mƣa lớn; 

- Chỉ đạo công tác trực ban và 

nắm bắt các thông tin, chỉ đạo từ 

Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về 

Phòng chống thiên tai; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh 

ứng phó với mƣa lớn: Ban hành 

văn bản, công điện, thông báo,… 

- Chỉ đạo công tác thông tin tuyên 

truyền: Phát tin trên các phƣơng 

tiện truyền thông tại địa phƣơng 

quản lý về tình hình mƣa lớn, thời 

gian mƣa và cƣờng độ mƣa đang 

diễn ra; 

- Chỉ đạo việc phân công nhiệm 

vụ cho các đơn vị nắm chắc địa 

bàn, căn cứ vào bản tin dự báo, 

cảnh báo và tình hình diễn biến cụ 

thể của mƣa lớn để triển khai các 

công việc ứng phó; 

- Chỉ đạo đơn vị quản lý hồ chứa 

theo dõi dự báo mƣa và lƣu lƣợng 

về hồ để quản lý vận hành hồ 

chứa đảm bảo an toàn; 

- Chỉ đạo công tác sẵn sàng lực 

lƣợng để kịp thời cứu hộ, cứu nạn 

đối với vùng trung thấp, vùng có 

nguy cơ bị ngập lũ, các trọng 

điểm đối với các công trình 

phòng chống lũ (đê, kè, cống, hồ 

chứa,…). 

2 

Lƣợng mƣa từ 100 mm 

đến 200 mm trong 24 

giờ hoặc từ 50 mm đến 

100 mm trong 12 giờ, 

kéo dài từ trên 2 ngày 

- Khu vực vùng 

trũng thấp, vùng đô 

thị ngập úng; 

- Khu vực dễ bị xảy 

ra lũ quét, sạt lở đất; 

+ Rà soát, xác định các khu vực 

bị ảnh hƣởng;  

+ Hƣớng dẫn việc đi lại của ngƣời 

dân trong vùng lũ; 

+ Kiểm soát các hoạt động sản 
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Cấp 

độ rủi 

ro 

Cƣờng độ mƣa  

và thời gian mƣa 
Phạm vi ảnh hƣởng Phƣơng án ứng phó 

trên phạm vi hơn 1/2 số 

huyện, xã hoặc dự báo 

lƣợng mƣa từ trên 200 

mm đến 400 mm trong 

24 giờ kéo dài từ 1 ngày 

đến 2 ngày trên phạm vi 

hơn 1/2 số huyện, xã của 

1 tỉnh 

- Dân cƣ, tài sản khu 

vực trũng thấp, vùng 

bị ngập úng; 

- Các công trình 

phòng chống thiên 

tai (đê, kè, hồ chứa 

nƣớc, công trình 

giao thông) bị sự cố; 

- Hoạt động sản 

xuất, sinh hoạt của 

ngƣời dân bị ảnh 

hƣởng. 

- Đô thị 

xuất, sinh hoạt của ngƣời dân. 

+ Xác định các hộ cần phải sơ tán 

(số hộ/số nhân khẩu), chú trọng 

đến các đối tƣợng dễ bị tổn 

thƣơng, ngƣời già, trẻ em, ngƣời 

khuyết tật,….  

+ Số hộ dân khu vực vùng trũng 

thấp, sạt lở phải sơ tán; 

+ Số hộ dân sống trong khu vực 

đê bối; 

+ Tuần tra canh gác đê; tổ chức 

thực hiện phƣơng án hộ đê; 

phƣơng án đảm bảo an toàn hồ 

chứa; thực hiện tích nƣớc xả lũ 

hợp lý nhằm hạn chế ngập lụt 

vùng hạ du; 

+ Hỗ trợ, giúp dân sơ tán dân đối 

với vùng mƣa lớn, bị ngập lũ 

nặng (nêu cụ thể các xã bị ngập 

nặng cần phải sơ tán);  

+ Hỗ trợ dân thu hoạch lúa, hoa 

màu; di chuyển các lồng bè nuôi 

trồng thủy sản đến nơi an toàn; 

+ Tổ chức cắm biến báo, bố trí 

lực lƣợng ứng trực chốt, chặn, 

cấm ngƣời, phƣơng tiện qua lại ở 

những đoạn đƣờng bị ngập; 

3 

Lƣợng mƣa từ trên 200 

mm đến 400 mm trong 

24 giờ kéo dài từ trên 2 

ngày hoặc lƣợng mƣa 

trên 400 mm trong 24 

giờ kéo dài từ 1 ngày 

đến 4 ngày ở khu vực 

đồng bằng, ven biển 

trong phạm vi nhiều tỉnh 

khác nhau 

- Khu vực vùng 

trũng thấp, vùng đô 

thị ngập úng; 

- Khu vực dễ bị xảy 

ra lũ quét, sạt lở đất; 

- Dân cƣ, tài sản khu 

vực trũng thấp, vùng 

bị ngập úng; 

- Các công trình 

phòng chống thiên 

tai (đê, kè, hồ chứa 

nƣớc, công trình 

giao thông) bị sự cố; 

- Hoạt động sản 

xuất, sinh hoạt của 

ngƣời dân bị ảnh 

hƣởng. 

- Vùng ngoài đê 

- Đô thị 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24h 

để theo dõi, nắm bắt thông tin, 

truyền tải thông tin và xử lý các 

tình huống khi xảy ra sự cố; 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác thông 

tin truyền thông về thiên tai;  

- Chỉ đạo công tác đảm bảo tiêu 

thoát lũ, ngập úng tại các vùng 

trũng thấp; phƣơng án phòng 

chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ 

du, đặc biệt là hệ thống đê điều, 

các khu tập trung dân cƣ ở bãi 

sông, khu vực thấp trũng, vùng có 

nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ 

quét để sẵn sàng triển khai ứng 

phó; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: 

Tiếp tục chỉ đạo bằng các công 

điện, thông báo, văn bản chỉ đạo 

các huyện, xã và các cơ quan có 

liên quan tổ chức phòng, tránh ứng 
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Cấp 

độ rủi 

ro 

Cƣờng độ mƣa  

và thời gian mƣa 
Phạm vi ảnh hƣởng Phƣơng án ứng phó 

phó với mƣa lớn; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn 

cho ngƣời dân, hoạt động sinh 

hoạt, sản xuất của ngƣời dân bị ảnh 

hƣởng của mƣa lớn: 

4 

lƣợng mƣa từ trên 400 

mm trong 24 giờ kéo dài 

từ trên 4 ngày ở khu vực 

đồng bằng, ven biển 

trong phạm vi nhiều tỉnh 

khác nhau 

- Khu vực vùng 

trũng thấp, vùng đô 

thị ngập úng; 

- Khu vực dễ bị xảy 

ra lũ quét, sạt lở đất; 

- Dân cƣ, tài sản khu 

vực trũng thấp, vùng 

bị ngập úng; 

- Các công trình 

phòng chống thiên 

tai (đê, kè, hồ chứa 

nƣớc, công trình 

giao thông) bị sự cố; 

- Hoạt động sản 

xuất, sinh hoạt của 

ngƣời dân bị ảnh 

hƣởng. 

- Vùng ngoài đê 

- Đô thị 

- Nhƣ cấp độ rủi ro 3. 

- - Chỉ đạo các Sở, ban ngành 

theo nhiệm vụ ngành quản lý để 

thực hiện các phƣơng án ứng phó; 

- Tổ chức các đoàn công tác kiểm 

tra, rà soát các công trình trọng 

điểm, PCTT, xung yếu, quy trình 

vận hành, xả lũ hồ chứa,…Tổ 

chức tuần tra canh gác, đặc biệt là 

các vị trí xung yếu hoặc các công 

trình có sự cố;  

- Chỉ đạo công tác đảm bảo tiêu 

thoát lũ, ngập úng tại các vùng 

trũng thấp; 

- Quyết định cho các cháu học 

sinh nghỉ học;  

- Tùy theo tình hình để đƣa ra các 

quyết định ứng phó; 

- Lực lƣợng Chỉ huy quân sự 

tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an 

tỉnh thực hiện việc ứng phó, cứu 

hộ, cứu nạn trên địa bàn; 

-  Thực hiện công tác đảm bảo an 

toàn, an ninh khu vực sơ tán dân; 

- Thực hiện công tác đảm bảo về 

giao thông, thông tuyến đối với 

các khu vực bị ảnh hƣởng; 

- Thực hiện công tác khắc phục 

hậu quả nhanh để đảm bảo cho 

công tác chỉ huy ứng phó kịp thời. 

Các khu vực trọng điểm bị ảnh hƣởng mƣa lớn nhƣ sau: 

TT Địa điểm 

Vùng chịu ảnh của mƣa lớn 

Thiên tai Cấp độ 

1 

Thiên tai Cấp độ 

2 
Thiên tai Cấp độ 3 

1 
Huyện Nho 

Quan 

Thƣợng Hòa, Sơn 

Hà, Thanh Lạc, 

Sơn Lai, Quỳnh 

Lƣu, Sơn Thành 

Yên Quang, Tt. 

Nho Quan, 

Thƣợng Hòa,  

Xích Thổ, Đồng 

Phong, Gia Sơn, 

Gia Tƣờng, Lạng 

Phong, Văn 

Phong, Lạc Vân, 

Yên Quang, Phú Long, Văn 

Phƣơng, Quảng Lạc, Văn 

Phú, Quỳnh Lƣu, Kỳ Phú, 

Phú Lộc, Cúc Phƣơng 
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TT Địa điểm 

Vùng chịu ảnh của mƣa lớn 

Thiên tai Cấp độ 

1 

Thiên tai Cấp độ 

2 
Thiên tai Cấp độ 3 

Đức Long, Gia 

Thủy, Gia Lâm, 

Thạch Bình, Phú 

Sơn,  

2 
Huyện Gia 

Viễn 

Gia Phong, Gia 

Sinh, Gia Minh 

TT. Me, Gia Trấn, 

Gia Tiến, Gia Phú, 

Gia Lạc, Gia Vân, 

Gia Xuân, Gia 

Thịnh, Gia 

Phƣơng, Gia Tân, 

Gia Tân, Gia 

Hƣng, Gia Trung, 

Gia Thanh, Gia 

Vƣợng, Gia Sinh, 

Gia Lập, Gia 

Minh, Gia Thắng, 

Liên Sơn, Gia Hòa 

  

3 
Huyện Hoa 

Lƣ 

Ninh Vân, Ninh 

Hải 

Liên Sơn, Ninh 

Vân, Trƣờng Yên, 

Ninh An, Ninh 

Xuân, Ninh Giang, 

Ninh Hải, Ninh 

Thắng, Ninh Mỹ, 

Tt. Thiên Tôn, 

Ninh Hòa,  

  

4 
Huyện Yên 

Khánh 

Khánh Cƣờng, 

Khánh Công, 

Khánh Thiện,  

Khánh Nhạc, 

Khánh Trung,  

Khánh Mậu, 

Khánh Hồng,  

Khánh Lợi, Khánh 

Thành,  Khánh 

Hội, Khánh Thủy. 

Khánh Cƣ, Khánh 

Ninh, Khánh Tiên, 

Khánh Phú, Khánh 

Hải, Khánh Thiện, 

Khánh An, TT 

Yên Ninh, Khánh 

Vân, Khánh Lợi, 

Khánh Hòa 

Khánh Công, Khánh Trung, 

Khánh Thành 

5 
Huyện Yên 

Mô 

Yên Thành, Yên 

Mỹ, Yên Nhân, 

Yên Thắng, Yên 

Hƣng, Yên Mạc, 

Mai Sơn, Yên Từ, 

Yên Phong, Yên 

Hòa, Yên Phú. 

Khánh Dƣơng, Tt. 

Yên Thịnh, Khánh 

Thịnh, Mai Sơn, 

Yên Phong, Khánh 

Thƣợng, Yên Phú 

Yên Lâm, Yên Thái, Yên 

Đồng, Yên Mạc. 

6 
Huyện Kim 

Sơn 

Quang Thiện, 

Đồng Hƣớng, Hồi 

Ninh, Kim Chính, 

Kim Định, Yên 

Lộc, Yên Mật, Ân 

  

Cồn Thoi, Kim Trung, Xuân 

Thiện, Quang Thiện, Kim 

Tân, Kim Đông, Chính Tâm, 

Lai Thành, Đồng Hƣớng, 

Văn Hải, Tt. Bình Minh, 
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TT Địa điểm 

Vùng chịu ảnh của mƣa lớn 

Thiên tai Cấp độ 

1 

Thiên tai Cấp độ 

2 
Thiên tai Cấp độ 3 

Hòa, Hùng Tiến,  

Nhƣ Hòa, Lƣu 

Phƣơng, Tân 

Thành, Thƣợng 

Kiệm.  

Kim Mỹ, Định Hóa, Hồi 

Ninh, Kim Chính, Kim Hải, 

Kim Định, Yên Lộc, Ân 

Hòa, Hùng Tiến, Nhƣ Hòa, 

Lƣu Phƣơng, Tân Thành, Tt. 

Phát Diệm, Thƣợng Kiệm, 

Chất Bình. 

7 
Thành phố 

Ninh Bình 
  

P. Thanh Bình, P. 

Nam Thành, P. 

Đông Thành, P. 

Bích Đào, P. Nam 

Bình, Ninh Tiến, 

Ninh Khánh, P. 

Vân Giang, Ninh 

Phong, P. Phúc 

Thành, Ninh Phúc, 

Ninh Sơn, Ninh 

Nhất, P. Tân 

Thành 

  

8 
Thành Phố 

Tam Điệp 

Yên Bình, Yên 

Sơn 
  

Yên Bình, Đông Sơn, Quang 

Sơn, P. Bắc Sơn, P. Nam 

Sơn, Yên Sơn, P. Trung Sơn 

3.3.4. Bƣớc 4: Xác định phƣơng án ứng phó theo các thời điểm 

Kịch bản 1: Khi dự báo lượng mưa từ 100 mm đến 200 mm trong 24 giờ hoặc 

từ 50 mm đến 100 mm trong 12 giờ, kéo dài từ 1 ngày đến 2 ngày trên phạm vi dưới 

1/2 số huyện, xã (rủi ro thiên tai cấp độ 1). 

- Phƣơng án, giải pháp ứng phó đối với các kịch bản trong trƣờng hợp này này 

chủ yếu tập trung vào công tác chỉ đạo, chỉ huy các cấp. 

a) Cấp tỉnh: 

- Theo dõi diễn biến của mƣa lớn; 

- Chỉ đạo công tác trực ban và nắm bắt các thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo 

quốc gia về PCTT; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với mƣa lớn: Ban hành văn bản, công 

điện, thông báo,… 

- Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền: Phát tin trên các phƣơng tiện truyền 

thông tại địa phƣơng quản lý về tình hình mƣa lớn, thời gian mƣa và cƣờng độ mƣa 

đang diễn ra; 

- Chỉ đạo việc phân công nhiệm vụ cho các đơn vị nắm chắc địa bàn, căn cứ vào 

bản tin dự báo, cảnh báo và tình hình diễn biến cụ thể của mƣa lớn để triển khai các 

công việc ứng phó; 

- Chỉ đạo đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi dự báo mƣa và lƣu lƣợng về hồ để quản 

lý vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn; 

- Chỉ đạo công tác sẵn sàng lực lƣợng để kịp thời cứu hộ, cứu nạn đối với vùng 
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trung thấp, vùng có nguy cơ bị ngập lũ, các trọng điểm đối với các công trình phòng 

chống lũ (đê, kè, cống, hồ chứa,…). 

b) Cấp huyện: 

- Chỉ đạo, thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mƣa lũ, 

thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT và công điện của tỉnh; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với mƣa lớn: 

+ Thông tin truyền thông tới cấp xã; 

+ Ứng phó đảm bảo an toàn cho ngƣời trong vùng bị ảnh hƣởng của mƣa lớn; 

+ Ứng phó đối với các hoạt động sản xuất Nông nghiệp, thủy hải sản,…; 

+ Ứng ứng phó đối với các khu nuôi trồng thủy sản trong vùng bị lũ và ngập 

lụt,… 

+ Hƣớng dẫn các biệp pháp ứng phó với mƣa lớn trên các phƣơng tiện truyền 

thông;  

- Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lƣợng để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 

c) Cấp xã: 

- Thực hiện các công điện, thông báo, chỉ đạo của cấp trên; 

- Thực hiện các phƣơng án ứng phó: 

+  Thông tin truyền thông về mƣa lớn; 

+ Triển khai lực lƣợng xung kích PCTT để hỗ trợ ngƣời dân. 

+ Thông tin, cảnh báo tời bà con và nhân dân về tình hình mƣa, các sự cố có thể 

xảy ra do mƣa lớn,… 

+ Kiểm tra, rà soát các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của ngƣời dân vùng mƣa lớn; 

+ Phối hợp với các lực lƣợng dân quân tự vệ, xung kích cấp xã để kiểm tra, rà 

soát các khu vực ngầm tràn, vũng trũng thấp, hạ lƣu các lƣu vực sông; các trọng điểm 

đối với các công trình phòng chống lũ. 

*) Kịch bản 2: lượng mưa từ 100 mm đến 200 mm trong 24 giờ hoặc từ 50 

mm đến 100 mm trong 12 giờ, kéo dài từ trên 2 ngày trên phạm vi hơn 1/2 số huyện, 

xã hoặc dự báo lượng mưa từ trên 200 mm đến 400 mm trong 24 giờ kéo dài từ 1 

ngày đến 2 ngày trên phạm vi hơn 1/2 số huyện, xã của 1 tỉnh (rủi ro thiên tai cấp 

độ 2). 

Thực hiện theo phƣơng châm 4 tại chỗ: 

Thứ nhất: Chỉ đạo, chỉ huy tại chỗ 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải 

thông tin và xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố; 

- Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông về thiên tai: thông báo trên các phƣơng 

tiện truyền thông về tin mƣa lũ và cảnh báo mƣa, lũ, ngập lụt và những vùng bị ảnh 

hƣởng, những cảnh báo, dự báo về loại hình thiên tai này; thông tin các biện pháp, chỉ 

đạo đến ngƣời dân ở khu vực bị ảnh hƣởng; tuyên truyền, hƣớng dẫn các biện pháp 

phòng tránh, ứng phó; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo tiêu thoát lũ, ngập úng tại các vùng trũng thấp; 
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phƣơng án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, 

các khu tập trung dân cƣ ở bãi sông, khu vực thấp trũng, vùng có nguy cơ cao xảy ra 

sạt lở đất, lũ quét để sẵn sàng triển khai ứng phó;  

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo bằng các công điện, thông báo, 

văn bản chỉ đạo các huyện, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức phòng, tránh ứng 

phó với mƣa lớn; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời dân, hoạt động sinh hoạt, sản xuất 

của ngƣời dân bị ảnh hƣởng của mƣa lớn: 

+ Rà soát, xác định các khu vực bị ảnh hƣởng;  

+ Hƣớng dẫn việc đi lại của ngƣời dân trong vùng lũ; 

+ Kiểm soát các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của ngƣời dân. 

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân (theo từng cấp): 

+ Xác định các hộ cần phải sơ tán (số hộ/số nhân khẩu), chú trọng đến các đối 

tƣợng dễ bị tổn thƣơng, ngƣời già, trẻ em, ngƣời khuyết tật,…. 

+ Số hộ dân khu vực vùng trũng thấp, sạt lở phải sơ tán; 

+ Số hộ dân sống trong khu vực đê bối; 

+ Cấm các hoạt động vớt củi trên sông. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu 

+ Cử cán bộ trực tiếp kiểm tra việc tuần tra, canh gác đê theo cấp báo động; 

+ Sẵn sàng các phƣơng án để hộ đê, ứng phó với lũ khi mƣa lớn làm nƣớc sông 

dâng cao; 

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, sở ngành theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh 

vực quản lý; xác định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình huống; 

- Chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó với lũ, ngập lụt: Tổ chức và duy trì 

hoạt động của cơ quan thƣờng trực tìm kiếm cứu nạn ở các cấp;  

- Tiếp tục công tác trực ban, theo dõi sát diễn biến mƣa lũ và tình hình đê điều; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các công trình phòng chống thiên tai: 

- Chỉ đạo các huyện, xã tiến hành sơ tán dân ở các vũng bị lũ, ngập lụt. 

Thứ hai: Lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Xác định lực lƣợng ứng phó bao gồm những đơn vị nào; số lƣợng bao nhiêu; 

đóng quân tại đâu để có kế hoạch điều động ứng cứu cho phù hợp; 

- Xác định các phƣơng tiện của các đơn vị, địa phƣơng để có thể huy động, 

trƣng dụng khi có yêu cầu; 

- Bố trí, huy động lực lƣợng tại chỗ để thực hiện công tác tuần tra, canh gác, đặc 

biệt là các vị trí xung yếu hoặc các công trình có sự cố; bố trí lực lƣợng canh gác tại 

các ngầm tràn, khu vực trũng thấp; 

- Chủ động dừng hoạt động giao thông trên sông, cầu, ngầm tràn khi thấy mƣa 

lũ làm ngập sâu hoặc có dòng chảy xiết; 

- Sẵn sàng phƣơng án đảm bảo tiêu thoát lũ, ngập úng tại các vũng trũng thấp; 

phƣơng án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, các 

khu tập trung dân cƣ ở bãi sông, khu vực thấp trũng, vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở 

đất, lũ quét để sẵn sàng triển khai ứng phó;  
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- Sẵn sàng phƣơng án sơ tán dân: Xác định số hộ/nhân khẩu tại các huyện, xã 

cần sơ tán; tổ chức chỉ huy sơ tán; huy động lực lƣợng sơ tán. 

Thứ ba: Hậu cần tại chỗ  

- Sẵn sàng vật tƣ để ứng phó khi có sự cố xảy ra; 

- Sẵn sàng lƣơng thực, thuốc chữa bệnh, nƣớc uống và nhu yếu phẩm khác tại 

khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán. 

*) Kịch bản 3: lượng mưa từ trên 200 mm đến 400 mm trong 24giờ kéo dài từ 

trên 2 ngày hoặc lượng mưa trên 400 mm trong 24 giờ kéo dài từ 1 ngày đến 4 ngày 

trên phạm vi toàn tỉnh Ninh Bình (rủi ro thiên tai cấp độ 3). 

a) Công tác chỉ đạo chỉ huy: 

Công tác chỉ đạo chỉ huy sẽ đƣợc thực hiện ở các cấp (Cấp Tỉnh, huyện, xã). Nội 

dung chỉ đạo gồm: 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải 

thông tin và xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố; 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác thông tin truyền thông về thiên tai;  

- Chỉ đạo công tác đảm bảo tiêu thoát lũ, ngập úng tại các vùng trũng thấp; 

phƣơng án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, 

các khu tập trung dân cƣ ở bãi sông, khu vực thấp trũng, vùng có nguy cơ cao xảy ra 

sạt lở đất, lũ quét để sẵn sàng triển khai ứng phó; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo bằng các công điện, thông báo, 

văn bản chỉ đạo các huyện, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức phòng, tránh ứng 

phó với mƣa lớn; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời dân, hoạt động sinh hoạt, sản xuất 

của ngƣời dân bị ảnh hƣởng của mƣa lớn: 

+ Rà soát, xác định các khu vực bị ảnh hƣởng;  

+ Hƣớng dẫn việc đi lại của ngƣời dân trong vùng ngập lũ; 

+ Kiểm soát các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của ngƣời dân. 

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân (theo từng cấp): Xác định các hộ cần phải sơ tán 

nếu bão độ bổ (số hộ/số nhân khẩu), chú trọng đến các đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng, 

ngƣời già, trẻ em, ngƣời khuyết tật,…. 

+ Số hộ dân khu vực vùng trũng thấp, sạt lở phải sơ tán; 

+ Số hộ dân sống trong khu vực đê bối; 

+ Cấm các hoạt động vớt củi trên sông. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu: 

+ Cử cán bộ trực tiếp kiểm tra việc tuần tra, canh gác đê theo cấp báo động; 

+ Sẵn sàng các phƣơng án để hộ đê, ứng phó với lũ khi mƣa lớn làm nƣớc sông 

dâng cao; 

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, sở ngành theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh 

vực quản lý; xác định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình huống; 

- Chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn trong ứng phó với lũ, ngập lụt: Tổ chức và duy trì 

hoạt động của cơ quan thƣờng trực tìm kiếm cứu nạn ở các cấp. 

b) Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 
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Công tác chỉ huy động lực lƣợng, phƣơng tiện tại chỗ cũng đƣợc xây dựng cho 

từng cấp (tỉnh, huyện, xã), với các nội dung chính sau: 

- Giao nhiệm vụ cho từng đơn vi, lực lƣợng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; 

- Chuẩn bị phƣơng tiện, vật tƣ của các huyện/xã, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn để có thể huy động, trƣng dụng trong trƣờng hợp cần thiết 

(danh sách, số lƣợng, vị trí,…). 

- Công việc cần giao cho các lực lƣợng đã huy động bao gồm:  

+ Tổ chức sơ tán ngƣời ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an 

toàn; tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho ngƣời, đặc biệt đối tƣợng dễ 

bị tổn thƣơng trong tình huống thiên tai khẩn cấp; đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ 

của chính quyền và nhân dân tại nơi sơ tán; 

+ Tuần tra canh gác đê; tổ chức thực hiện phƣơng án hộ đê; phƣơng án đảm bảo 

an toàn hồ chứa; thực hiện tích nƣớc xả lũ hợp lý nhằm hạn chế ngập lụt vùng hạ du; 

+ Hỗ trợ, giúp dân sơ tán dân đối với vùng mƣa lớn, bị ngập lũ nặng (nêu cụ thể 

các xã bị ngập nặng cần phải sơ tán);  

+ Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất nhƣ: đẩy nhanh thu hoạch các 

diện tích sản xuất nông nghiệp đã chín vụ, các diện tích nuôi trồng thủy, hải sản, bảo 

vệ bờ bao các ao, hồ… 

+ Rà soát, kiểm tra bảo đảm các hệ thống thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu 

thông tin cảnh báo, chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai; 

+ Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhà nƣớc và nhân 

dân tại khu vực xảy ra thiên tai; 

+ Tổ chức cắm biến báo, bố trí lực lƣợng ứng trực chốt, chặn, cấm ngƣời, phƣơng 

tiện qua lại ở những đoạn đƣờng bị ngập;  

- Các ngành dọc thực hiện các nhiệm vụ của lĩnh vực mình quản lý; 

- Điều phối các lực lƣợng vũ trang, dân quân tự vệ, xung kích,… trên các địa bàn 

để tránh chồng chéo. 

c) Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ: 

- Xác định các loại vật tƣ có thể trƣng dụng để đối phó với mƣa lớn: 

+ Vật tƣ dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các sự cố về đê điều, kè 

cống, công trình phòng chống sạt lở, công trình giao thông,…; 

+ Vật tƣ, lƣơng thực hỗ trợ cho các khu vực bị có thể bị chia cắt. 

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trƣờng hợp 

phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực ứng phó, hỗ trợ nhân dân ứng phó; 

- Bổ sung, dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm từ những ngƣời dân; 

- Đảm bảo vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống  

mƣa lớn và ngập lụt; 

+ Thống kê vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn của các đơn vị và 

địa phƣơng; Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị/địa phƣơng sẵn sàng nhận nhiệm vụ 

khi có lệnh điều động; 

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực thƣơng mại triển khai dự trữ hàng hóa 

thiết yếu; chủ yếu là mì gói, lƣơng khô, nƣớc uống đóng chai, lƣơng thực xăng dầu… 

sẵn sàng cung cấp cho các vùng bị chia cắt bởi mƣa lớn và ngập lụt kéo dài. 
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- Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn ngƣời, phƣơng tiện bị mất tích, cuốn 

trôi; cứu chữa ngƣời bị thƣơng, hỗ trợ lƣơng thực, thuốc chữa bệnh, nƣớc uống và nhu 

yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ 

tán. 

*) Kịch bản 4: lượng mưa từ trên 400 mm trong 24 giờ kéo dài từ trên 4 ngày 

trên phạm vi toàn tỉnh Ninh Bình(rủi ro thiên tai cấp độ 4). 

Triển khai thực hiện phƣơng án nhƣ đối với cấp độ rủi ro cấp 3, trong đó chú 

trọng các nhiệm vụ: 

- Tổ chức tuần tra canh gác, đặc biệt là các vị trí xung yếu hoặc các công trình 

có sự cố; rà soát, kiểm tra và xử lý sự cố các công trình phòng chống thiên tai nhƣ các 

công trình đê điều, hồ đập, kè, cống,…Bố trí lực lƣợng chốt chặn, chủ động cấm 

ngƣời và phƣơng tiện tham gia giao thông qua các khu vực nguy hiểm nhƣ: các tuyến 

đƣờng, cầu, ngầm, tràn bị ngập sâu hoặc mất an toàn do mƣa lớn gây ra; các khu vực 

có nguy cơ sạt lở đất do mƣa lớn hoặc dòng chảy lớn… 

- Tổ chức cho các cháu học sinh nghỉ học;  

- Tổ chức sơ tán ngƣời ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an 

toàn; tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho ngƣời, đặc biệt đối tƣợng dễ 

bị tổn thƣơng trong tình huống thiên tai khẩn cấp; đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ 

của chính quyền và nhân dân tại nơi sơ tán; 

- Chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi ứng trực tại các khu vực 

ngập úng, chuẩn bị sẵn sàng các phƣơng án tiêu úng nhất là khu vực đô thị;  

- Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất nhƣ: đẩy nhanh thu hoạch các 

diện tích sản xuất nông nghiệp đã chín vụ, các diện tích nuôi trồng thủy, hải sản, bảo 

vệ bờ bao các ao, hồ… 

- Rà soát, kiểm tra bảo đảm các hệ thống thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu 

thông tin cảnh báo, chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai; 

- Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhà nƣớc và nhân 

dân tại khu vực xảy ra thiên tai; 

- Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa ngƣời bị thƣơng, hỗ trợ 

lƣơng thực, thuốc chữa bệnh, nƣớc uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia 

cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán. 

3.4. Phƣơng án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mƣa lũ hoặc dòng 

chảy 

3.4.1. Bƣớc 1: Xác định thời điểm ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mƣa 

lũ hoặc dòng chảy. 

- Khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất với lƣợng mƣa từ 200-500mm (Rủi ro thiên tai 

cấp 1).  

- Khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất với lƣợng mƣa trong 24h từ 200-500mm, nhóm 

đất đã tơi xốp, bở rời, đất sƣờn tàn tích; độ dốc cao trên 25%; thời gian mƣa trƣớc đó 

trên 2 ngày (Rủi ro thiên tai cấp 2).  

- Khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất với lƣợng mƣa trong 24h trên 500mm, nhóm đất đã 
tơi xốp, bở rời, đất sƣờn tàn tích; độ dốc cao trên 25%; thời gian mƣa trƣớc đó trên 2 ngày 

(Rủi ro thiên tai cấp 3).  

3.4.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do 
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mƣa lũ hoặc dòng chảy. 

- Kịch bản 1: Lƣợng mƣa từ 200-500 xảy ra trên địa bàn tỉnh 

- Kịch bản 2: Lƣợng mƣa trong 24h từ 200-500mm, nhón đất đã tơi xốp, bở rời, 

đất sƣờn tàn tích; độ dốc cao trên 25%; thời gian mƣa trƣớc đó trên 2 ngày. 

- Kịch bản 3: Lƣợng mƣa trong 24h trên 500mm, nhónm đất đã tơi xốp, bở rời, 

đất sƣờn tàn tích; độ dốc cao trên 25%; thời gian mƣa trƣớc đó trên 2 ngày.  

3.4.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó với lũ quét, 

sạt lở đất, sụt lún do mƣa lũ hoặc dòng chảy. 

Xác định đối tƣợng/phạm vi ảnh hƣởng theo từng kịch bản và từng thời điểm. 

Nội dung cụ thể nhƣ bảng sau:  

Bảng 3. 5:Xác định các đối tƣợng bị ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó với lũ 

quét, sạt lở đất, sụt lún do mƣa lũ hoặc dòng chảy. 

Cấp 

độ 

rủi 

ro 

Cƣờng độ mƣa  

(lƣợng mƣa 24h, 

mm) 

Phạm vi ảnh hƣởng Phƣơng án ứng phó 

1 
Lƣợng mƣa từ 200-

500  

- Vùng xảy ra mƣa lớn; 

- Khu vực miền núi nơi đã 

có mƣa nhiều ngày, đất 

đai đạt đến độ bảo hòa; 

- Khu vực dân cƣ, nhà 

cửa ven đồi núi, sông 

suối; 

- Khu dân cƣ, nhà cửa ở 

các khu đồi trọc, hạ lƣu 

các sông suối,… 

- Cơ sở hạ tầng  

- Chỉ đạo, thực hiện công tác trực 

ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến 

của mƣa lũ; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh 

ứng phó với mƣa lớn, cảnh báo lũ 

quét, sạt lở đất: 

+ Thông tin truyền thông tới cấp 

xã; 

+ Tuyên truyền, hƣớng dẫn ngƣời 

dân chủ động đảm bảo an toàn 

cho ngƣời trong vùng bị ảnh 

hƣởng của mƣa lớn, nhất là vào 

ban đêm có thể xảy ra lũ quét; 

- Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực 

lƣợng để cứu hộ cứu nạn khi có 

yêu cầu. 

2 

Lƣợng mƣa trong 

24h từ 200-

500mm, nhón đất 

đã tơi xốp, bở rời, 

đất sƣờn tàn tích; 

độ dốc cao trên 

25%; thời gian mƣa 

trƣớc đó trên 2 

ngày 

- Vùng xảy ra mƣa lớn; 

- Vùng có nguy cơ cao 

xảy ra lũ quét, sạt lở đất 

- Khu vực miền núi nơi đã 

có mƣa nhiều ngày, đất 

đai đạt đến độ bảo hòa; 

- Khu vực dân cƣ, nhà 

cửa ven đồi núi, sông 

suối; 

- Khu dân cƣ, nhà cửa ở 

các khu đồi trọc, hạ lƣu 

các sông suối,… 

- Cơ sở hạ tầng  

- Chỉ đạo công tác trực ban 

24/24h để theo dõi, nắm bắt thông 

tin, truyền tải thông tin và xử lý 

các tình huống khi xảy ra sự cố; 

bố trí lãnh đạo chủ chốt thƣờng 

trực khi thấy xuất hiện có mƣa 

lớn, dài ngày để xử lý các tình 

huống đề phòng xảy ra lũ quét, 

sạt lở đất; 

- Chỉ đạo công tác thông tin 

truyền thông về thiên tai;  

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: 

Tiếp tục chỉ đạo bằng các công 

điện, thông báo, văn bản chỉ đạo 

các huyện, xã và các cơ quan có 

liên quan tổ chức phòng, tránh 
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Cấp 

độ 

rủi 

ro 

Cƣờng độ mƣa  

(lƣợng mƣa 24h, 

mm) 

Phạm vi ảnh hƣởng Phƣơng án ứng phó 

ứng phó với mƣa lớn; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an 

toàn cho ngƣời dân, hoạt động 

sinh hoạt, sản xuất của ngƣời dân 

bị ảnh hƣởng; 

- Chỉ đạo các lực lƣợng tham gia 

ứng phó tại hiện trƣờng; 

- Chỉ đạo công tác cung cấp 

lƣơng thực, nhu yếu phẩm khu 

vực dễ bị chia cắt; 

- Chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu 

nạn, hỗ trợ khắc phục nhanh các 

sự cố để sớm ổn định đời sống 

nhân dân khu vực bị lũ quét, sạt 

lở đất. 

- Tổ chức triển khai các biện 

pháp ứng phó;  

- Tổ chức các đoàn công tác kiểm 

tra hiện trƣờng, khắc phục nhanh 

để sớm ổn định đời sống của nhân 

dân vùng bị ảnh hƣởng; 

- Tùy theo tình hình để đƣa ra các 
quyết định ứng phó; 

- Lực lƣợng Chỉ huy quân sự 

tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an 

tỉnh thực hiện việc ứng phó, cứu 

hộ, cứu nạn trên địa bàn. 

3 

Lƣợng mƣa trong 

24h trên 500mm, 

nhónm đất đã tơi 

xốp, bở rời, đất 

sƣờn tàn tích; độ 

dốc cao trên 25%; 

thời gian mƣa trƣớc 

đó trên 2 ngày 

- Vùng xảy ra mƣa lớn; 

- Vùng cản báo lũ quét, 

sạt lở đất 

- Khu vực miền núi, 

thƣờng lƣu sông suối đã 

có mƣa nhiều ngày, đất 

đai đạt đến độ bảo hòa; 

- Khu vực dân cƣ, nhà 

cửa ven đồi núi, sông 

suối; 

- Khu dân cƣ, nhà cửa ở 

các khu đồi trọc, hạ lƣu 

các sông suối,… 

- Cơ sở hạ tầng 

- Triển khai thực hiện các chỉ 

đạo của Trung ƣơng; thực hiện 

theo các nội dung công điện của 

BCĐ; 

- Quyết định hỗ trợ ngƣời dân 

vùng bị ảnh hƣởng;  

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân 

hoặc hỗ trợ dân di dời đến nơi ở 

mới; 

- Lực lƣợng Chỉ huy quân sự 

tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an 

tỉnh thực hiện việc ứng phó, cứu 

hộ, cứu nạn trên địa bàn. 

3.4.4. Bƣớc 4: Xác định phƣơng án ứng phó theo các thời điểm 

Kịch bản 1: Lượng mưa  từ 200-500 trên địa bàn tỉnh (RRTT cấp 1): 

- Phƣơng án, giải pháp ứng phó đối với các kịch bản trong trƣờng hợp này chủ 

yếu tập trung vào công tác chỉ đạo, chỉ huy các cấp. 
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a) Cấp huyện: 

- Chỉ đạo, thực hiện công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mƣa lũ;bố 

trí lãnh đạo chủ chốt thƣờng trực để xử lý các tình huống do mƣa, lũ gây ra. Tăng 

cƣờng cán bộ xuống các địa bàn để chủ động tổ chức thực hiện phƣơng án ứng phó 

với mƣa, lũ kịp thời và hiệu quả. 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với mƣa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở 

đất: 

+ Thông tin truyền thông tới cấp xã; 

+ Tuyên truyền, hƣớng dẫn ngƣời dân chủ động đảm bảo an toàn cho ngƣời trong 

vùng bị ảnh hƣởng của mƣa lớn, nhất là vào ban đêm có thể xảy ra lũ quét; 

- Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lƣợng để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 

c) Cấp xã: 

- Thực hiện các thông báo, chỉ đạo của cấp trên; 

- Thực hiện các phƣơng án ứng phó về: 

+ Thông tin truyền thông về mƣa lớn; 

+ Thông tin, cảnh báo tời bà con và nhân dân về tình hình mƣa, các sự cố có thể 

xảy ra do mƣa lớn,… 

+ Triển khai lực lƣợng dân quân tự vệ, xung kích cấp xã kiểm tra, rà soát các khu 

vực vùng trũng thấp, sƣờn đồi núi, khu dân cƣ nằm sâu trong núi,… 

Kịch bản 2: Lượng mưa trong 24h từ 200-500mm, nhón đất đã tơi xốp, bở rời, đất 

sườn tàn tích; độ dốc caotrên 25%; thời gian mưa trước đó trên 2 ngày xảy ra lũ 

quét, sạt lở đất có (RRTT cấp 2). 

a) Công tác chỉ đạo chỉ huy 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải 

thông tin và xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố; bố trí lãnh đạo chủ chốt thƣờng trực 

khi thấy xuất hiện có mƣa lớn, dài ngày để xử lý các tình huống đề phòng xảy ra lũ 

quét, sạt lở đất; 

- Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông về thiên tai;  

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo bằng các công điện, thông báo, 

văn bản chỉ đạo các huyện, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức phòng, tránh ứng 

phó với mƣa lớn; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời dân, hoạt động sinh hoạt, sản xuất 

của ngƣời dân bị ảnh hƣởng; 

- Chỉ đạo các lực lƣợng tham gia ứng phó tại hiện trƣờng; 

- Chỉ đạo công tác cung cấp lƣơng thực, nhu yếu phẩm khu vực dễ bị chia cắt; 

- Chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ khắc phục nhanh các sự cố để sớm 

ổn định đời sống nhân dân khu vực bị lũ quét, sạt lở đất. 

- Tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó;  

- Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra hiện trƣờng, khắc phục nhanh để sớm ổn 

định đời sống của nhân dân vùng bị ảnh hƣởng; 

- Tùy theo tình hình để đƣa ra các quyết định ứng phó; 

- Lực lƣợng Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh thực hiện 
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việc ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. 

b) Công tác huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Giao nhiệm vụ cho từng đơn vi, lực lƣợng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; 

- Chuẩn bị phƣơng tiện, vật tƣ của các huyện/xã, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn huy động, trƣng dụng trong trƣờng hợp cần thiết (danh sách, 

số lƣợng, vị trí,…). 

- Công việc cần giao cho các lực lƣợng đã huy động bao gồm:  

+ Xác định các địa điểm sơ tán với các yêu cầu tối thiểu về chỗ ở, chất đốt, nƣớc 

sạch, lƣơng thực; dịch vụ y tế, vệ sinh môi trƣờng; 

+ Hỗ trợ, di dời dân đến nơi an toàn trƣớc khi xảy ra lũ quét hoặc sạt lở đất. Chú 

ý ƣu tiên sơ tán trƣớc các đối tƣợng dễ bị tổn  thƣơng: ngƣời già, phụ nữ, trẻ em, 

ngƣời tàn tật, v.v… 

+ Thực hiện hoạt động tìm kiếm, cứu nạn ngƣời bị vùi lấp, mất tích; cứu chữa 

ngƣời bị thƣơng, hỗ trợ lƣơng thực, thuốc chữa bệnh, nƣớc uống và nhu yếu phẩm khác 

tại khu vực bị sạt lở; hỗ trợ chỗ ở cho những hộ bị mất nhà ở do lũ quét, sạt lở đất gây 

ra. 

+ Khôi phục nhà cửa; 

+ Triển khai nhanh các điều kiện tối thiểu theo phƣơng án đã chuẩn bị trƣớc để 

đảm bảo cuộc sống cho nhân dân tại nơi sơ tán (nhu yếu phẩm, lƣơng thực, nƣớc 

uống; bố trí nhà tạm tại nơi an toàn); 

+ Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhà nƣớc và nhân 

dân tại khu vực xảy ra thiên tai; 

+ Tổ chức cắm biến báo, bố trí lực lƣợng ứng trực chốt, chặn, cấm ngƣời, phƣơng 

tiện qua lại ở những đoạn đƣờng bị ngập;  

- Xử lý các điểm ách tắc giao thông do sạt lở gây ra; 

- Điều phối các lực lƣợng vũ trang, dân quân tự vệ, xung kích,… trên các địa bàn 

để tránh chồng chéo. 

c) Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ 

- Xác định các loại vật tƣ có thể trƣng dụng để ứng phó với lũ quét, sạt lở đất: 

Vật tƣ, lƣơng thực hỗ trợ cho các khu vực bị có thể bị chia cắt. 

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trƣờng hợp 

phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực ứng phó, hỗ trợ nhân dân ứng phó; 

- Bổ sung, dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm từ những ngƣời dân. 

- Đảm bảo vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống  lũ 

quét, sạt lở đất. Thống kê vật tƣ, phƣơng tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn của các 

đơn vị và địa phƣơng; Phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị/địa phƣơng sẵn sàng nhận 

nhiệm vụ khi có lệnh điều động; 

Kịch bản 3: Lượng mưa trong 24h trên 500mm, nhóm đất đã tơi xốp, bở rời, đất 

sườn tàn tích; độ dốc cao trên 25%; thời gian mưa trước đó trên 2 ngày có xảy ra lũ 

quét, sạt lở đất với RRTT cấp độ 3. 

a) Công tác chỉ đạo chỉ huy: 

- Triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ƣơng; thực hiện theo các nội dung 

công điện của BCĐ; 
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- Quyết định hỗ trợ ngƣời dân vùng bị ảnh hƣởng;  

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân hoặc hỗ trợ dân di dời đến nơi ở mới; 

- Lực lƣợng Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh thực hiện 

việc ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. 

b) Lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ: 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện để cứu chữa kịp thời những ngƣời bị thƣơng; 

ngƣời bị thƣơng nặng phải đƣợc chuyển nhanh lên tuyến trên để cứu chữa; khẩn 

trƣơng tìm kiếm những ngƣời còn mất tích; 

- Huy động lực lƣợng để sơ tán, di chuyển những ngƣời còn sống sót tới nơi an 

toàn; dựng lều bạt; cứu trợ khẩn cấp các điều kiện thiết yếu cho đồng bào; động viên, 

thăm hỏi, chia sẻ đau thƣơng mất mát, hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần cho 

những ngƣời bị mất ngƣời thân, mất mát tài sản; 

- Huy động lực lƣợng phối hợp với cộng đồng thôn, bản và thân nhân ngƣời bị 

nạn thực hiện việc chôn cất ngƣời bị chết theo phong tục của địa phƣơng và thực hiện 

kịp thời hỗ trợ mai táng phí; 

- Thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại thực tế, đối chiếu chính sách hiện hành quy 

định  hiện hành để trình Trƣởng Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT hoặc Chính phủ xét, 

quyết định mức cứu trợ khẩn cấp cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; 

- Tổ chức khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất gây ra, gồm: 

+ Hệ thống thông tin liên lạc phải đƣợc ƣu tiên hàng đầu để chính quyền ở cấp 

cơ sở báo cáo đƣợc tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn và những yêu 

cầu cần đƣợc cứu hộ, cứu nạn, cứu  trợ khẩn cấp; 

+ Hệ thống giao thông, cầu cống và đƣờng dân sinh đảm bảo cho công tác cứu 

hộ, cứu nạn, công tác cứu trợ khẩn cấp có thể  tiếp cận  sớm nhất với đồng bào vùng 

bị  thiên tai; 

+ Dọn dẹp vệ sinh môi trƣờng, đặc biệt là môi trƣờng để phòng tránh dịch bệnh 

phát sinh. Khi phát hiện có dấu hiệu của dịch bệnh phải  tập  trung  lực  lƣợng, 

phƣơng  tiện khoanh vùng, bao vây, dập tắt dịch trong thời gian ngắn nhất, hạn chế lây 

lan ra cộng đồng; 

- Thực hiện cứu hộ, cứu nạn đối với ngƣời, công trình và cơ sở hạ tầng khu vực 

bị thiệt hại; 

- Hỗ trợ, di dời dân đến nơi an toàn trƣớc khi xảy ra lũ quét hoặc sạt lở đất. Chú 

ý ƣu tiên sơ tán trƣớc các đối tƣợng dễ bị tổn  thƣơng: ngƣời già, phụ nữ, trẻ em, 

ngƣời tàn tật, v.v… 

- Triển khai nhanh các điều kiện tối thiểu theo phƣơng án đã chuẩn bị trƣớc để 

đảm bảo cuộc sống cho nhân dân tại nơi sơ tán (nhu yếu phẩm, lƣơng thực, nƣớc 

uống; bố trí nhà tạm tại nơi an toàn); 

- Triển khai lực lƣợng đảm bảo an ninh trật tự khu vực bị thiệt hại. 

3.5. Phƣơng án ứng phó với hạn hán 

3.5.1. Bƣớc 1: Xác định thời điểm ứng phó với hạn hán. 

- Thời gian thiếu hụt lƣợng mƣa từ 2 đến 6 tháng  

- Thời gian thiếu hụt lƣợng mƣa từ 3- 6 tháng, thiếu hụt nguồn nƣớc từ 50-70%; 

- Thời gian thiếu hụt lƣợng mƣa trên 3-6 tháng, lƣợng nƣớc thiếu hụt trên 50%. 
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3.5.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với hạn hán. 

 - Kịch bản 1. Thời gian thiếu hụt lƣợng mƣa từ 2 đến 6 tháng hoặc thời gian 

thiếu hụt lƣợng mƣa từ 3- 6 tháng, thiếu hụt nguồn nƣớc từ 50-70% (có rủi ro thiên tai 

cấp 1-2). 

 - Kịch bản 2: Thời gian thiếu hụt lƣợng mƣa trên 3-6 tháng, lƣợng nƣớc thiếu 

hụt trên 50% (rủi ro thiên tai cấp 3-4). 

3.5.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó với hạn hán. 

Xác định đối tƣợng/phạm vi ảnh hƣởng theo từng kịch bản và từng thời điểm. 

Nội dung cụ thể nhƣ bảng sau. 

Bảng 3. 6:Xác định các đối tƣợng bị ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó với hạn 

hán. 

Cấp 

độ rủi 

ro 

Thời gian 

thiếu hụt 

lƣợng mƣa 

trên 50% 

trong khu 

vực  

Khu vực/đối 

tƣợng bị ảnh 

hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

1 Thời gian 

thiếu hụt 

lƣợng mƣa từ 

2 đến 6 tháng  

- Vật nuôi, cây 

trồng; 

- Hoạt động sản 

xuất; 

- Nƣớc sinh 

hoạt/nhu cầu thực 

tế. 

- Chỉ đạo thông qua các văn bản hành chính 

(Công điện, chỉ thị về phòng chống hạn hán) 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên ngành 

tăng cƣờng phối hợp với các công trình khai 

thác thủy lợi để xác định khả năng cung cấp 

nƣớc tƣới, xây dựng phƣơng án bố trí cơ cấu 

sản xuất nông nghiệp phù hợp với khả năng 

cân đối nguồn nƣớc; 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp về công 

trình, phi công trình liên quan đến nguồn 

nƣớc, cung cấp nƣớc phục vụ sản xuất, sinh 

hoạt; 

- Chỉ đạo công tác vận hành hợp lý hồ chứa 

nƣớc, công trình cấp nƣớc; quản lý chặt chẽ 

nguồn nƣớc, áp dụng các biện pháp tƣới tiết 

kiệm, ƣu tiên đảm bảo cấp đủ nƣớc sinh hoạt 

cho ngƣời và gia súc; sử dụng nƣớc tiết kiệm, 

chống thất thoát nƣớc; 

- Chỉ đạo công tác bổ sung nguồn nƣớc cho 

hoạt động sinh hoạt, sản xuất; 

- Chỉ đạo công tác hỗ trợ dân vùng bị ảnh 

hƣởng ổn định đời sống, sinh hoạt. 

- Ban hành các công điện, chỉ thị về phòng 

chống hạn hán; 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên ngành 

theo chức năng quản lý thực hiện các nhiệm 

vụ để đảm bảo đủ nƣớc phục vụ sinh hoạt và 

sản xuất; 

- Chỉ đạo công tác bổ sung nguồn nƣớc cho 

hoạt động sinh hoạt, sản xuất; 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp công trình, 

phi công trình,… 
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Cấp 

độ rủi 

ro 

Thời gian 

thiếu hụt 

lƣợng mƣa 

trên 50% 

trong khu 

vực  

Khu vực/đối 

tƣợng bị ảnh 

hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

- Tùy theo tình hình để đƣa ra các quyết định 

ứng phó. 

2 Từ 3-6 tháng, 

thiếu hụt 

nguồn nƣớc từ 

50-70%  

- Vật nuôi, cây 

trồng; 

- Hoạt động sản 

xuất; 

- Nƣớc sinh 

hoạt/nhu cầu thực 

tế. 

- Chỉ đạo thông qua các văn bản hành chính 

(Công điện, chỉ thị về phòng chống hạn hán); 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên ngành 

tăng cƣờng phối hợp với các công trình khai 

thác thủy lợi để xác định khả năng cung cấp 

nƣớc tƣới, xây dựng phƣơng án bố trí cơ cấu 

sản xuất nông nghiệp phù hợp với khả năng 

cân đối nguồn nƣớc; 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp về công 

trình, phi công trình liên quan đến nguồn 

nƣớc, cung cấp nƣớc phục vụ sản xuất, sinh 

hoạt; 

- Chỉ đạo công tác vận hành hợp lý hồ chứa 

nƣớc, công trình cấp nƣớc; quản lý chặt chẽ 

nguồn nƣớc, áp dụng các biện pháp tƣới tiết 

kiệm, ƣu tiên đảm bảo cấp đủ nƣớc sinh hoạt 

cho ngƣời và gia súc; sử dụng nƣớc tiết kiệm, 

chống thất thoát nƣớc. 

3-4 Trên 3-6 

tháng, lƣợng 

nƣớc thiếu hụt 

trên 50% 

- Con ngƣời, vật 

nuôi, cây trồng; 

- Hoạt động sản 

xuất; 

- Nƣớc sinh 

hoạt/nhu cầu thực 

tế. 

- Chỉ đạo thông qua các văn bản hành chính 

(Công điện, chỉ thị về phòng chống hạn hán); 

- Chỉ đạo công tác huy động vật tƣ, nhân lực 

để phục vụ chống hạn; 

- Phân công các sở ngành theo chức năng 

nhiệm vụ để kiểm tra, hƣớng dẫn nhân dân có 

các biện pháp tích nƣớc; 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp về công 

trình, phi công trình liên quan đến nguồn 

nƣớc, cung cấp nƣớc phục vụ sản xuất, sinh 

hoạt; 

- Chỉ đạo công tác vận hành hợp lý hồ chứa 

nƣớc, công trình cấp nƣớc; quản lý chặt chẽ 

nguồn nƣớc, áp dụng các biện pháp tƣới tiết 

kiệm, ƣu tiên đảm bảo cấp đủ nƣớc sinh hoạt 

cho ngƣời và gia súc; sử dụng nƣớc tiết kiệm, 

chống thất thoát nƣớc; 

- Phát động phong trào chống hạn trong nhân 

dân; tiến hành động viên, khen thƣởng kịp 

thời đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác phòng 

chống hạn hán; 

- Bổ sung nguồn nƣớc kịp thời phục vụ các 

hoạt động sinh hoạt cho ngƣời và gia súc. 
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Cấp 

độ rủi 

ro 

Thời gian 

thiếu hụt 

lƣợng mƣa 

trên 50% 

trong khu 

vực  

Khu vực/đối 

tƣợng bị ảnh 

hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

- Ban hành các công điện, chỉ thị về phòng 

chống hạn hán; 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên ngành 

theo chức năng quản lý thực hiện các nhiệm 

vụ để đảm bảo đủ nƣớc phục vụ sinh hoạt và 

sản xuất; 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp công trình, 

phi công trình,… 

- Chỉ đạo công tác vận hành hồ chứa nƣớc, 

công trình cấp nƣớc để bổ sung nguồn nƣớc 

cho hoạt động sinh hoạt, sản xuất; 

- Điều chỉnh sản xuất, cơ cấu mùa vụ; 

- Tùy theo tình hình để đƣa ra các quyết định 

ứng phó. 

Các khu vực chịu ảnh hƣởng của hạn hán nhƣ sau: 

TT Địa điểm 

Vùng chịu ảnh hƣởng của hạn hán 

Thiên tai Cấp 

độ 1 

Thiên tai Cấp 

độ 2 

Thiên tai Cấp 

độ 3 
Thiên tai cấp độ 4 

1 
Huyện 

Nho Quan 

Cúc Phƣơng, 

Kỳ Phú, 

Thƣợng Hòa, 

Lang Phong, 

TT Nho Quan, 

Lạc Vân, Đức 

Long, Gia 

Tƣờng, Gia 

Thủy, Gia 

Lâm, Gia Sơn, 

Xích Thổ  

Gia Sơn, Thạch 

Bình, Đức 

Long, Gia Lâm 

Quảng Lạc, 

Quỳnh Lƣu, Phú 

Lộc, Văn Phú, 

Kỳ Phú, Phú 

Long, Văn Phú, 

Văn Phƣơng, 

Yên Quang 

  

2 
Huyện 

Gia Viễn 

Gia Hƣng, Gia 

Hòa, Gia Vân, 

Gia Thanh, Gia 

Xuân, Gia Sinh 

Gia Hƣng, Gia 

Hòa, Gia Vân, 

Gia Thanh, Gia 

Xuân, Gia Lập, 

Gia Tân, Gia 

Tiến, Gia 

Thắng, Gia 

Trung, Gia Lạc, 

Gia Phong, Gia 

Minh, Gia 

Thịnh, Gia 

Phƣơng, Gia 

Vƣợng, Gia 

Phú, Tt Me, 

Liên Sơn 
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TT Địa điểm 

Vùng chịu ảnh hƣởng của hạn hán 

Thiên tai Cấp 

độ 1 

Thiên tai Cấp 

độ 2 

Thiên tai Cấp 

độ 3 
Thiên tai cấp độ 4 

3 
Huyện 

Hoa Lƣ 

Ninh Vân, 

Ninh Xuân, 

Ninh Hòa, 

Ninh Mỹ, Ninh 

Giang, Trƣờng 

Yên, Ninh Mỹ, 

Ninh Khang, 

Tt Thiên Tôn 

Trƣờng Yên Ninh Hải   

4 

Huyện 

Yên 

Khánh 

      

Khánh Thành, 

Khánh Công, 

Khánh Thủy, 

Khánh Nhạc, 

Khánh Mậu, Khánh 

Hội, Yên Ninh, 

Khánh Ninh, 

Khánh Vân, Khánh 

Cƣ, Khánh Hải, 

Khánh Hồng 

5 
Huyện 

Yên Mô 
  

Yên Thái, Yên 

Đồng 

Mai Sơn, Khánh 

Thƣợng, Khánh 

Dƣơng, Khánh 

Thịnh, Yên 

Phong, Yên Từ, 

Yên Nhân, Yên 

Mạc, Yên Lâm, 

Yên Thái, Yên 

Đồng, Yên Hòa, 

Yên Thắng, Yên 

Phú, Yên Hƣng 

  

6 
Huyện 

Kim Sơn 
    

Đồng Hƣớng, 

Nhƣ Hòa, Hùng 

Tiến, Ân Hòa, 

Kim Định, Hồi 

Ninh, 

Kim Đông, Kim 

Trung, Bình Minh, 

Cồn Thoi, Kim Mỹ, 

Kim Tân, Văn Hải, 

Định Hóa, Thƣợng 

Kiệm, Lƣu 

Phƣơng, Phát 

Diệm, Kim Chính, 

Quang Thiện, Đồng 

Hƣớng, Nhƣ Hòa, 

Hùng Tiến, Ân 

Hòa, Kim Định, 

Hồi Ninh, Chất 

Bình, Chính Tâm, 

Xuân Thiện,   
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TT Địa điểm 

Vùng chịu ảnh hƣởng của hạn hán 

Thiên tai Cấp 

độ 1 

Thiên tai Cấp 

độ 2 

Thiên tai Cấp 

độ 3 
Thiên tai cấp độ 4 

7 
Thành phố 

Ninh Bình 

Ninh Phúc, 

Ninh Sơn, 

Ninh Tiến, 

Nam Thành, 

Tân Thành, 

Đông Thành, 

Phúc Thành, 

Ninh Nhất 

 Ninh Khánh, 

Đông Thành, 

Bích Đào, Tân 

Thành 

    

8 

Thành 

Phố Tam 

Điệp 

  
Đông Sơn, Nam 

Sơn 

Trung Sơn, Bắc 

Sơn, Quang Sơn 
  

 

3.5.4. Bƣớc 4: Xác định phƣơng án ứng phó theo các thời điểm 

Kịch bản 1: Đối với rủi ro thiên tai cấp 1-2 

Phƣơng án ứng phó thực hiện theo phƣơng châm 4 tại chỗ, cụ thể: 

Thứ nhất: Chỉ đạo, chỉ huy tại chỗ 

- Chỉ đạo thông qua các văn bản hành chính (Công điện, chỉ thị về phòng chống 

hạn hán); 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên ngành tăng cƣờng phối hợp với các công 

trình khai thác thủy lợi để xác định khả năng cung cấp nƣớc tƣới, xây dựng phƣơng án bố 

trí cơ cấu sản xuất nông nghiệp phù hợp với khả năng cân đối nguồn nƣớc; 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp về công trình, phi công trình liên quan đến 

nguồn nƣớc, cung cấp nƣớc phục vụ sản xuất, sinh hoạt; 

- Chỉ đạo công tác vận hành hợp lý hồ chứa nƣớc, công trình cấp nƣớc; quản lý 

chặt chẽ nguồn nƣớc, áp dụng các biện pháp tƣới tiết kiệm, ƣu tiên đảm bảo cấp đủ nƣớc 

sinh hoạt cho ngƣời và gia súc; sử dụng nƣớc tiết kiệm, chống thất thoát nƣớc. 

Thứ hai: Lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ 

- Huy động và hỗ trợ nhân dân sử dụng các máy bơm của hộ gia đình bơm nƣớc 

từ các khe suối, ao, hồ để phục vụ chống hạn; đào giếng các ao hồ nhỏ để cấp nƣớc 

tƣới; khoan giếng để cấp nƣớc sinh hoạt cho nhân dân vùng khô hạn; ƣu tiên cung cấp 

điện và vật tƣ, nhiên liệu cần thiết cho các trạm bơm; 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện, vật tƣ để tiến hành nạo vét hệ thống kênh, 

mƣơng, hệ thống các trục kênh tƣới tiêu kết hợp đảm bảo thông thoáng;  

- Tính toán lắp đặt thêm hệ thống các trạm bơm dã chiến tại những vị trí thuận 

lợi về nguồn nƣớc để nâng cao năng lực cấp nƣớc cho hệ thống;  

- Linh hoạt điều phối, hòa mạng lƣới cấp nƣớc toàn tỉnh để hỗ trợ cho nhau 

(trạm bơm cấp nƣớc bổ sung vùng diện tích tƣới do hồ chứa phục vụ thiếu hụt nguồn 

nƣớc và ngƣợc lại); 

- Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh báo và 

tình hình diễn biến hạn hán. 

Thứ ba: Công tác vật tư, hậu cần tại chỗ 

- Cung cấp điện và vật tƣ, nhiên liệu cần thiết cho các trạm bơm; 
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- Tính toán lắp đặt thêm hệ thống các trạm bơm dã chiến tại những vị trí thuận lợi 

về nguồn nƣớc để nâng cao năng lực cấp nƣớc cho hệ thống;  

- Linh hoạt điều phối, hòa mạng lƣới cấp nƣớc toàn tỉnh để hỗ trợ cho nhau (trạm 

bơm cấp nƣớc bổ sung vùng diện tích tƣới do hồ chứa phục vụ thiếu hụt nguồn nƣớc 

và ngƣợc lại). 

Kịch bản 2: Đối với rủi ro thiên tai cấp 3-4 

Thực hiện các phƣơng án theo cấp độ 1-2 và bổ sung một số nhiệm vụ quan trọng 

khác, gồm: 

Thứ nhất: Chỉ đạo, chỉ huy tại chỗ 

- Chỉ đạo thông qua các văn bản hành chính (Công điện, chỉ thị về phòng chống hạn 

hán); 

- Chỉ đạo công tác huy động vật tƣ, nhân lực để phục vụ chống hạn; 

- Phân công các sở ngành theo chức năng, nhiệm vụ để kiểm tra, hƣớng dẫn 

nhân dân có các biện pháp tích nƣớc; 

- Phát động phong trào chống hạn trong nhân dân; tiến hành động viên, khen 

thƣởng kịp thời đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 

tác phòng chống hạn hán. 

- Bổ sung nguồn nƣớc kịp thời phục vụ các hoạt động sinh hoạt cho ngƣời và gia 

súc. 

- Ban hành các công điện, chỉ thị về phòng chống hạn hán; 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên ngành theo chức năng quản lý thực hiện các 

nhiệm vụ để đảm bảo đủ nƣớc phục vụ sinh hoạt và sản xuất; 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp công trình, phi công trình,… 

- Chỉ đạo công tác vận hành hồ chứa nƣớc, công trình cấp nƣớc để bổ sung nguồn 

nƣớc cho hoạt động sinh hoạt, sản xuất; 

- Điều chỉnh sản xuất, cơ cấu mùa vụ; 

- Tùy theo tình hình để đƣa ra các quyết định ứng phó. 

Thứ hai: Lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện, vật tƣ để phục vụ chống hạn. Triển khai các 

biện pháp tích trữ nƣớc; 

- Hỗ trợ dân chuyển đổi cây trồng có nhu cầu sử dụng nƣớc ít nhƣng hiệu quả 

kinh tế cao; 

- Triển khai các biện pháp vận hành hồ chứa theo đúng quy trình vận hành trong 

mùa kiệt. Khi xảy ra hạn hán cần thực hiện các biện pháp ƣu tiên cấp nƣớc sinh hoạt, 

cấp nƣớc cho gia súc và cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao; 

- Chuẩn bị các máy bơm dã chiến, bơm thuyền để bơm sử dụng dung tích chết của 

hồ; 

- Sửa chữa gấp những công trình bị hƣ hỏng nặng không đảm bảo dẫn nƣớc, nạo 

vét hồ chứa, kênh mƣơng từ nguồn kinh phí sửa chữa thƣờng xuyên của đơn vị, đảm 

bảo không để rò rỉ, thất thoát nguồn nƣớc; 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch điều tiết nƣớc, kế hoạch chống hạn cụ thể của 

đơn vị; 

- Xây dựng các mô hình với các loại cây, con đã đƣợc thử nghiệm có khả năng 
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chịu khô hạn, tiêu thụ ít nƣớc. Ƣu tiên cấp nƣớc cho sinh hoạt và các ngành kinh tế 

hiệu quả và giá trị cao. 

3.6. Phƣơng án ứng phó với xâm nhập mặn. 

3.6.1. Bƣớc 1: Xác định thời điểm ứng phó với xâm nhập mặn. 

- Thời gian thiếu hụt lƣợng mƣa từ 2 đến 6 tháng và độ mặn ăn sâu vào cửa sông 

từ 25-50km; 

- Thời gian thiếu hụt lƣợng mƣa từ 3- 6 tháng, thiếu hụt nguồn nƣớc từ 50-70% 

và khoảng cách xâm nhập từ cửa sông trên 50km-90km; 

- Thời gian thiếu hụt lƣợng mƣa trên 3-6 tháng, lƣợng nƣớc thiếu hụt trên 50%và 

khoảng cách xâm nhập từ cửa sông trên 90km; 

3.6.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với xâm nhập mặn. 

 - Kịch bản 1. Thời gian thiếu hụt lƣợng mƣa từ 2 đến 6 tháng và độ mặn ăn sâu 

vào cửa sông từ 25-50km hoặc thời gian thiếu hụt lƣợng mƣa từ 3- 6 tháng, thiếu hụt 

nguồn nƣớc từ 50-70% và khoảng cách xâm nhập từ cửa sông trên 50km (có rủi ro 

thiên tai cấp 1-2). 

 - Kịch bản 2: Thời gian thiếu hụt lƣợng mƣa trên 3-6 tháng, lƣợng nƣớc thiếu 

hụt trên 50% và khoảng cách xâm nhập từ cửa sông trên 90km(rủi ro thiên tai cấp 3-

4). 

3.6.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó xâm nhập 

mặn. 

Xác định đối tƣợng/phạm vi ảnh hƣởng theo từng kịch bản và từng thời điểm. 

Nội dung cụ thể nhƣ bảng sau. 

Bảng 3. 7:Xác định các đối tƣợng bị ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó với xâm 

nhập mặn. 

Cấp 

độ rủi 

ro 

Thời gian 

thiếu hụt 

lƣợng mƣa 

trên 50% 

trong khu vực 

và độ mặn 

xâm nhập 

Khu vực/đối 

tƣợng bị ảnh 

hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

1 Thời gian thiếu 

hụt lƣợng mƣa 

từ 2 đến 6 

tháng và độ 

mặn ăn sâu 

vào cửa sông 

từ 25-50m  

- Vật nuôi, cây 

trồng; 

- Hoạt động sản 

xuất; 

- Nƣớc sinh 

hoạt/nhu cầu thực 

tế. 

- Chỉ đạo thông qua các văn bản hành chính 

(Công điện, chỉ thị về phòng chống xâm nhập 

mặn); 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên ngành 

tăng cƣờng phối hợp với các công trình khai 

thác thủy lợi để xác định khả năng cung cấp 

nƣớc tƣới, xây dựng phƣơng án bố trí cơ cấu 

sản xuất nông nghiệp phù hợp với khả năng 

cân đối nguồn nƣớc; 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp về công 

trình, phi công trình liên quan đến nguồn nƣớc, 

cung cấp nƣớc phục vụ sản xuất, sinh hoạt; 

- Chỉ đạo công tác vận hành hợp lý hồ chứa 

nƣớc, công trình cấp nƣớc; quản lý chặt chẽ 

nguồn nƣớc, áp dụng các biện pháp tƣới tiết 
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Cấp 

độ rủi 

ro 

Thời gian 

thiếu hụt 

lƣợng mƣa 

trên 50% 

trong khu vực 

và độ mặn 

xâm nhập 

Khu vực/đối 

tƣợng bị ảnh 

hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

kiệm, ƣu tiên đảm bảo cấp đủ nƣớc sinh hoạt 

cho ngƣời và gia súc; sử dụng nƣớc tiết kiệm, 

chống thất thoát nƣớc; 

- Chỉ đạo công tác bổ sung nguồn nƣớc cho 

hoạt động sinh hoạt, sản xuất; 

- Chỉ đạo công tác hỗ trợ dân vùng bị ảnh 

hƣởng ổn định đời sống, sinh hoạt. 

- Ban hành các công điện, chỉ thị về phòng 

chống hạn hán, xâm nhập mặn; 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên ngành 

theo chức năng quản lý thực hiện các nhiệm vụ 

để đảm bảo đủ nƣớc phục vụ sinh hoạt và sản 

xuất; 

- Chỉ đạo công tác bổ sung nguồn nƣớc cho 

hoạt động sinh hoạt, sản xuất; 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp công trình, 

phi công trình,… 

- Tùy theo tình hình để đƣa ra các quyết định 

ứng phó. 

2 Từ 3-6 tháng, 

thiếu hụt 

nguồn nƣớc từ 

50-70% và 

khoảng cách 

xâm nhập từ 

cửa sông trên 

50m 

- Vật nuôi, cây 

trồng; 

- Hoạt động sản 

xuất; 

- Nƣớc sinh 

hoạt/nhu cầu thực 

tế. 

- Chỉ đạo thông qua các văn bản hành chính 

(Công điện, chỉ thị về phòng chống xâm nhập 

mặn); 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên ngành 

tăng cƣờng phối hợp với các công trình khai 

thác thủy lợi để xác định khả năng cung cấp 

nƣớc tƣới, xây dựng phƣơng án bố trí cơ cấu 

sản xuất nông nghiệp phù hợp với khả năng 

cân đối nguồn nƣớc; 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp về công 

trình, phi công trình liên quan đến nguồn nƣớc, 

cung cấp nƣớc phục vụ sản xuất, sinh hoạt; 

- Chỉ đạo công tác vận hành hợp lý hồ chứa 

nƣớc, công trình cấp nƣớc; quản lý chặt chẽ 

nguồn nƣớc, áp dụng các biện pháp tƣới tiết 

kiệm, ƣu tiên đảm bảo cấp đủ nƣớc sinh hoạt 

cho ngƣời và gia súc; sử dụng nƣớc tiết kiệm, 

chống thất thoát nƣớc. 

3-4 Trên 3-6 

tháng, lƣợng 

nƣớc thiếu hụt 

trên 50% 

- Con ngƣời, vật 

nuôi, cây trồng; 

- Hoạt động sản 

xuất; 

- Nƣớc sinh 

hoạt/nhu cầu thực 

- Chỉ đạo thông qua các văn bản hành chính 

(Công điện, chỉ thị về phòng chống xâm nhập 

mặn); 

- Phân công các sở ngành theo chức năng 

nhiệm vụ để kiểm tra, hƣớng dẫn nhân dân có 

các biện pháp tích nƣớc; 
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Cấp 

độ rủi 

ro 

Thời gian 

thiếu hụt 

lƣợng mƣa 

trên 50% 

trong khu vực 

và độ mặn 

xâm nhập 

Khu vực/đối 

tƣợng bị ảnh 

hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

tế. - Chỉ đạo thực hiện các biện pháp về công 

trình, phi công trình liên quan đến nguồn nƣớc, 

cung cấp nƣớc phục vụ sản xuất, sinh hoạt; 

- Chỉ đạo công tác vận hành hợp lý hồ chứa 

nƣớc, công trình cấp nƣớc; quản lý chặt chẽ 

nguồn nƣớc, áp dụng các biện pháp tƣới tiết 

kiệm, ƣu tiên đảm bảo cấp đủ nƣớc sinh hoạt 

cho ngƣời và gia súc; sử dụng nƣớc tiết kiệm, 

chống thất thoát nƣớc; 

- Bổ sung nguồn nƣớc kịp thời phục vụ các 

hoạt động sinh hoạt cho ngƣời và gia súc. 

- Ban hành các công điện, chỉ thị về phòng 

chống xâm nhập mặn; 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên ngành 

theo chức năng quản lý thực hiện các nhiệm vụ 

để đảm bảo đủ nƣớc phục vụ sinh hoạt và sản 

xuất; 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp công trình, 

phi công trình,… 

- Chỉ đạo công tác vận hành hồ chứa nƣớc, 

công trình cấp nƣớc để bổ sung nguồn nƣớc 

cho hoạt động sinh hoạt, sản xuất; 

- Điều chỉnh sản xuất, cơ cấu mùa vụ; 

- Tùy theo tình hình để đƣa ra các quyết định 

ứng phó. 

 

3.6.4. Bƣớc 4: Xác định phƣơng án ứng phó theo các thời điểm 

Kịch bản 1:Đối với rủi ro thiên tai cấp 1-2 

Phƣơng án ứng phó thực hiện theo phƣơng châm 4 tại chỗ, cụ thể: 

Thứ nhất: Chỉ đạo, chỉ huy tại chỗ 

- Chỉ đạo thông qua các văn bản hành chính (Công điện, chỉ thị về phòng chống 

xâm nhập mặn); 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên ngành tăng cƣờng phối hợp với các công 

trình khai thác thủy lợi để xác định khả năng cung cấp nƣớc tƣới, xây dựng phƣơng án bố 

trí cơ cấu sản xuất nông nghiệp phù hợp với khả năng cân đối nguồn nƣớc; 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp về công trình, phi công trình liên quan đến 

nguồn nƣớc, cung cấp nƣớc phục vụ sản xuất, sinh hoạt; 

- Chỉ đạo công tác vận hành hợp lý hồ chứa nƣớc, công trình cấp nƣớc; quản lý 

chặt chẽ nguồn nƣớc, áp dụng các biện pháp tƣới tiết kiệm, ƣu tiên đảm bảo cấp đủ nƣớc 

sinh hoạt cho ngƣời và gia súc; sử dụng nƣớc tiết kiệm, chống thất thoát nƣớc. 

Thứ hai: Lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ 
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- Tính toán lắp đặt thêm hệ thống các trạm bơm dã chiến tại những vị trí thuận 

lợi về nguồn nƣớc để nâng cao năng lực cấp nƣớc cho hệ thống;  

- Linh hoạt điều phối, hòa mạng lƣới cấp nƣớc toàn tỉnh để hỗ trợ cho nhau 

(trạm bơm cấp nƣớc bổ sung vùng diện tích tƣới do hồ chứa phục vụ thiếu hụt nguồn 

nƣớc và ngƣợc lại); 

- Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh báo và 

tình hình diễn biến xâm nhập mặn. 

Kịch bản 2:Đối với rủi ro thiên tai cấp 3-4 

Thực hiện các phƣơng án theo cấp độ 1-2 và bổ sung một số nhiệm vụ quan trọng 

khác, gồm: 

Thứ nhất: Chỉ đạo, chỉ huy tại chỗ 

- Chỉ đạo thông qua các văn bản hành chính (Công điện, chỉ thị về phòng chống xâm 

nhập mặn); 

- Chỉ đạo công tác huy động vật tƣ, nhân lực để phục vụ chống hạn; 

- Phân công các sở ngành theo chức năng, nhiệm vụ để kiểm tra, hƣớng dẫn 

nhân dân có các biện pháp tích nƣớc; 

- Bổ sung nguồn nƣớc kịp thời phục vụ các hoạt động sinh hoạt cho ngƣời và gia 

súc. 

- Ban hành các công điện, chỉ thị về phòng chống xâm nhập mặn; 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên ngành theo chức năng quản lý thực hiện các 

nhiệm vụ để đảm bảo đủ nƣớc phục vụ sinh hoạt và sản xuất; 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp công trình, phi công trình,… 

- Chỉ đạo công tác vận hành hồ chứa nƣớc, công trình cấp nƣớc để bổ sung nguồn 

nƣớc cho hoạt động sinh hoạt, sản xuất; 

- Điều chỉnh sản xuất, cơ cấu mùa vụ; 

- Tùy theo tình hình để đƣa ra các quyết định ứng phó. 

Thứ hai: Lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện, vật tƣ để phục vụ chống xâm nhập mặn. 

Triển khai các biện pháp tích trữ nƣớc; 

- Hỗ trợ dân chuyển đổi cây trồng có nhu cầu sử dụng nƣớc ít nhƣng hiệu quả 

kinh tế cao; 

- Sửa chữa gấp những công trình bị hƣ hỏng nặng không đảm bảo dẫn nƣớc, nạo 

vét hồ chứa, kênh mƣơng từ nguồn kinh phí sửa chữa thƣờng xuyên của đơn vị, đảm 

bảo không để rò rỉ, thất thoát nguồn nƣớc; 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch điều tiết nƣớc, kế hoạch chống hạn cụ thể của 

đơn vị; 

- Xây dựng các mô hình với các loại cây, con đã đƣợc thử nghiệm có khả năng 

chịu khô hạn, tiêu thụ ít nƣớc. Ƣu tiên cấp nƣớc cho sinh hoạt và các ngành kinh tế 

hiệu quả và giá trị cao. 
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3.7. Phƣơng án ứng phó với rét hại, sƣơng muối 

3.7.1. Bƣớc 1: Xác định thời điểm ứng phó với rét hại, sƣơng muối. 

- Nhiệt độ trung bình từ 8-13 độ(Rủi ro thiên tai cấp độ 1); 

- Nhiệt độ trung bình từ 4-8 độ(Rủi ro thiên tai cấp độ2); 

- Nhiệt độ trung bình từ 0-4 độ (rủi ro thiên tai cấp độ 3).  

3.7.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với rét hại, sƣơng muối. 

- Kịch bản 1: Khi nhiệt độ trung bình ngày từ 8-13 độ(Rủi ro thiên tai cấp độ 1); 

- Kịch bản 2: Khi nhiệt độ trung bình từ 4-8 độ(Rủi ro thiên tai cấp độ2); 

- Kịch bản 3: Khi nhiệt độ trung bình từ 0-4 độ (rủi ro thiên tai cấp độ 3).  

3.7.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó rét hại, sƣơng 

muối. 

Xác định đối tƣợng/phạm vi ảnh hƣởng theo từng kịch bản và từng thời điểm. 

Nội dung cụ thể nhƣ bảng sau. 

Bảng 3. 8:Xác định các đối tƣợng bị ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó với rét 

hại, sƣơng muối. 

Cấp 

độ 

rủi 

ro 

Nhiệt 

độ 

trung 

bình 

ngày 

Khu vực/đối 

tƣợng bị ảnh 

hƣởng Phƣơng án ứng phó 

1 

Nhiệt 

độ trung 

bình từ 

8-13 độ 

vật nuôi, cây 

trồng và hoạt 

động sản 

xuất,… 

- Văn phòng Thƣờng trực Ban Chỉ huy PCTT tỉnh chủ 

động cập nhật các bản tin cảnh báo sớm và tham mƣu, 

ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với 

rét hại, sƣơng muối tới các ngành, các cấp để chủ động 

phòng tránh; 

- Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình tình 

thực tế khẩn trƣơng triển khai Phƣơng án, Kế hoạch 

phòng, chống, ứng phó với rét hại, sƣơng muối đối với 

vật nuôi, cây trồng và hoạt động sản xuất,… 

2 

Nhiệt 

độ trung 

bình từ 

4-8 độ 

vật nuôi, cây 

trồng và hoạt 

động sản 

xuất,… ngƣời 

già neo đơn. 

- Phƣơng án phòng chống rét cho ngƣời, đặc biệt lƣu ý 

đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng nhƣ ngƣời già, trẻ em, ngƣời 

khuyết tật; 

- Phƣơng án đảm bảo an toàn cho gia súc, gia cấm: 

- Phƣơng án đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất: 

- Phƣơng án khắc phục và phục hồi sản xuất sau thiên 

tai (chuẩn bị đủ cơ số về giống cây trồng, vật nuôi); 

- Xây dựng kế hoạch dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm, 

thức ăn chăn nuôi; thực hiện các biện pháp tiết kiệm 

điện, chất đốt để đề phòng hiện tƣợng rét hại kéo dài; 

- Bố trí lực lƣợng, phƣơng tiện để xử lý, khắc phục 

thiên tai: khẩn trƣơng hỗ trợ vật tƣ, giống cây trồng, vật 

nuôi cho các hộ dân bị thiệt hại; ổn định sản xuất; hỗ trợ 

gạo cứu đói cho các hộ bị mất mùa do thiên tai,… 

3 

Nhiệt 

độ trung 

bình từ 

0-4 độ 

vật nuôi, cây 

trồng và hoạt 

động sản 

xuất,…ngƣời 

- Phƣơng án phòng chống rét cho ngƣời, đặc biệt lƣu ý 

đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng nhƣ ngƣời già, trẻ em, ngƣời 

khuyết tật; 

+ Cho học sinh nghỉ học; 
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Cấp 

độ 

rủi 

ro 

Nhiệt 

độ 

trung 

bình 

ngày 

Khu vực/đối 

tƣợng bị ảnh 

hƣởng Phƣơng án ứng phó 

già neo đơn. + Đảm bảo an toàn cho ngƣời già; 

+ Kiểm tra, rà soát các hoạt động sƣởi ấm; 

- Phƣơng án đảm bảo an toàn cho gia súc, gia cấm: 

+ Tổ chức che chắn, làm chuồng cho gia súc, gia cầm;  

+ Bảo đảm nguồn thức ăn cho gia súc; 

- Phƣơng án đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất: 

+ Che chắn, bảo vệ cây trồng và vật nuôi khi cần thiết; 

+ Thu hoạch sớm mùa vụ; 

+ Ổn định sản xuất; hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ bị 

mất mùa do thiên tai,… 

+ Hỗ trợ vật tƣ, giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ 

dân bị thiệt hại;  

- Phƣơng án khắc phục và phục hồi sản xuất sau thiên 

tai (chuẩn bị đủ cơ số về giống cây trồng, vật nuôi); 

- Xây dựng kế hoạch dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm, 

thức ăn chăn nuôi; 

- Bố trí lực lƣợng, phƣơng tiện để xử lý, khắc phục 

thiên tai. 

3.7.4. Bƣớc 4: Xác định phƣơng án ứng phó theo các thời điểm 

Kịch bản 1: Đối với rủi ro thiên tai cấp độ 1: 

- Văn phòng Thƣờng trực Ban Chỉ huy PCTT tỉnh chủ động cập nhật các bản tin 

cảnh báo sớm và tham mƣu, ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với rét 

hại, sƣơng muối tới các ngành, các cấp để chủ động phòng tránh; 

- Chỉ đạo các huyện, thành phố căn cứ tình tình thực tế khẩn trƣơng triển khai 

Phƣơng án, Kế hoạch phòng, chống, ứng phó với rét hại, sƣơng muối đối với vật nuôi, 

cây trồng và hoạt động sản xuất,… 

Kịch bản 2: Đối với rủi ro thiên tai cấp độ 2 

Triển khai các hoạt động giống nhƣ đối với cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1, tập 

trung vào các nhiệm vụ: 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp chống rét cho ngƣời, đặc biệt lƣu ý đối 

tƣợng dễ bị tổn thƣơng nhƣ ngƣời già, trẻ em, ngƣời khuyết tật; 

- Tổ chức che chắn, làm chuồng cho gia súc, gia cầm; bảo đảm nguồn thức ăn 

cho gia súc; 

- Triển khai biện pháp bảo vệ cây trồng phù hợp, nghiên cứu đề xuất, áp dụng 

giống cây trồng, vật nuôi thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt; Chuẩn bị phƣơng 

tiện, trang thiết bị hồ trợ che chắn, bảo vệ cây trồng và vật nuôi khi cần thiết; 

- Sẵn sàng triển khai phƣơng án khắc phục và phục hồi sản xuất sau thiên tai 

(chuẩn bị đủ cơ số về giống cây trồng, vật nuôi); 

- Xây dựng kế hoạch dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm, thức ăn chăn nuôi; thực 

hiện các biện pháp tiết kiệm điện, chất đốt để đề phòng hiện tƣợng rét hại kéo dài; 

- Bố trí lực lƣợng, phƣơng tiện để xử lý, khắc phục thiên tai: khẩn trƣơng hỗ trợ 
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vật tƣ, giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ dân bị thiệt hại; ổn định sản xuất; hỗ trợ 

gạo cứu đói cho các hộ bị mất mùa do thiên tai,… 

Kịch bản 3:Đối với rủi ro thiên tai cấp độ 3 

- Phƣơng án phòng chống rét cho ngƣời, đặc biệt lƣu ý đối tƣợng dễ bị tổn 

thƣơng nhƣ ngƣời già, trẻ em, ngƣời khuyết tật; 

+ Cho học sinh nghỉ học; 

+ Đảm bảo an toàn cho ngƣời già; 

+ Kiểm tra, rà soát các hoạt động sƣởi ấm; 

- Phƣơng án đảm bảo an toàn cho gia súc, gia cấm: 

+ Tổ chức che chắn, làm chuồng cho gia súc, gia cầm;  

+ Bảo đảm nguồn thức ăn cho gia súc; 

- Phƣơng án đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất: 

+ Che chắn, bảo vệ cây trồng và vật nuôi khi cần thiết; 

+ Thu hoạch sớm mùa vụ; 

+ Ổn định sản xuất; hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ bị mất mùa do thiên tai,… 

+ Hỗ trợ vật tƣ, giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ dân bị thiệt hại;  

 - Phƣơng án khắc phục và phục hồi sản xuất sau thiên tai (chuẩn bị đủ cơ số về 

giống cây trồng, vật nuôi); 

- Xây dựng kế hoạch dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm, thức ăn chăn nuôi; 

- Bố trí lực lƣợng, phƣơng tiện để xử lý, khắc phục thiên tai. 

3.8. Phƣơng án ứng phó với lốc, sét, mƣa đá 

3.8.1. Bƣớc 1: Xác định thời điểm ứng phó với lốc, sét, mƣa đá. 

-Cƣờng độ xảy ra lốc, sét, mƣa đá trung bình; 

- Cƣờng độ xảy ra lốc, sét, mƣa đá mạnh. 

3.8.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với lốc, sét, mƣa đá. 

-Kịch bản 1: Cƣờng độ xảy ra lốc, sét, mƣa đá trung bình; 

- Kịch bản 1: Cƣờng độ xảy ra lốc, sét, mƣa đá mạnh, phạm vi ảnh hƣởng rộng.  

3.8.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó lốc, sét, mƣa 

đá. 

Thiên tai do lốc, sét, mƣa đá là loại hình thiên tai bất thƣờng, diễn biến khó 

lƣờng và mức độ ảnh hƣởng có thể rất lớn, đe dọa tính mạng và gây thiệt hại về tài sản 

của ngƣời dân trên địa bàn tỉnh. 

Xác định đối tƣợng/phạm vi ảnh hƣởng theo từng kịch bản và từng thời điểm. 

Nội dung cụ thể nhƣ bảng sau. 

Bảng 3. 9:Xác định các đối tƣợng bị ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó với lốc, sét, 

mƣa đá.  

Cấp 

độ rủi 

ro 

Nhiệt độ 
Khu vực đối tƣợng bị ảnh 

hƣởng 
Phƣơng án ứng phó 
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Cấp 

độ rủi 

ro 

Nhiệt độ 
Khu vực đối tƣợng bị ảnh 

hƣởng 
Phƣơng án ứng phó 

1 
Cƣờng độ 

trung bình 

- Trên biển: Tàu thuyền và ngƣời 

(đối với những tỉnh có biển); 

- Đất liền: con ngƣời, hoa màu, 

nhà cửa bán kiên cố. 

- Ứng phó đối với ngƣ dân và tàu 

thuyền trên biển (đối với những tỉnh có 

biển); 

- Ứng phó trên đất liền. 

2 

Cƣờng độ 

mạnh, lớn, 

phạm vi ảnh 

hƣởng rộng 

- Trên biển: Tàu thuyền và ngƣời 

(đối với những tỉnh có biển); 

- Đất liền: con ngƣời, hoa màu, 

nhà cửa bán kiên cố. 

- Ứng phó đối với hoạt động sản xuất; 

- Ứng phó đối với con ngƣời, vật nuôi, 

cây trồng. 

 

3.8.4. Bƣớc 4: Xác định phƣơng án ứng phó theo các thời điểm 

Kịch bản 1: Đối với rủi ro cấp độ 1 

Lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ 

- Đối với huyện có biển: Yêu cầu các chủ tàu thuyền khi ra biển phải có phao cứu 

sinh và toàn bộ thủy thủ, thuyền viên phải mặc áo phao khi đang ở trên biển;nhanh chóng 

đi vào bờ hoặc hoặc di chuyển tìm nơi tránh, trú an toàn khi có gió mạnh; tổ chức hợp lý 

đội hình khai thác trên biển theo tổ, trong đó đảm bảo cự ly, khoảng cách hợp lý giữa các 

tàu thuyền để hỗ trợ nhau khi gặp nạn. 

- Đảm bảo an toàn cho ngƣời:  

+ Khuyến cáo ngƣời dân không ở trong những căn nhà tạm, yếu; tìm nơi trú ẩn an 

toàn khi có lốc và mƣa đá (không di chuyển đến dƣới các cây lớn, nhà tạm); 

+ Khuyến cáo việc sử dụng điện thoại, điện gia dụng khi có sấm sét (rút phích 

cắm, ăng ten tivi và những đồ điện tử đang sử dụng). Trƣờng hợp trục trặc lƣới điện 

chung thì tốt nhất nên ngắt cầu dao hoặc rút hết phích cắm của các đồ điện trong gia 

đình ra khỏi ổ điện; 

+ Không nên ra ngoài lúc trời có mƣa dông kèm theo sấm sét và không đƣợc lại 

gần nơi có dây điện rơi xuống; 

+ Nếu ở ngoài trời khi mƣa giông có nguy cơ bị sét đánh phải tìm chỗ trú ẩn an 

toàn, không đứng trên đồi cao hay những khoảng đất trống, rộng rãi nhƣ cánh đồng, sân 

chơi... không núp dƣới cây cao ngoài đồng trống; không khuân vác vật dụng bằng kim 

loại nhƣ cuốc, xẻng, búa, liềm...; 

+ Nếu đang làm ngoài đồng, nên chạy đến nơi nào gần nhất để giữ mình đƣợc 

khô ráo. Nếu không kịp đến nơi an toàn, thì nên núp nơi thấp nhất, thu mình và chụm 

hai chân lại; 

+ Nếu đang đi ngoài đƣờng mà gặp mƣa đá, phải dừng lại tìm chỗ ẩn, đội mũ bảo 

hiểm để tránh đá rơi vào đầu, chờ đá trên đƣờng tan hết mới tiếp tục đi để tránh trơn 

ngã. 

- Đảm bảo an toàn cho nhà cửa, công trình và tài sản:  

+ Khuyến cáo ngƣời dân, đơn vị, doanh nghiệp,.. lắp đặt hệ thống cột thu lôi, 

cột chống sét thích hợp cho từng công trình; 

+ Xây dựng các công trình, nhà ở kiên cố, thƣờng xuyên chằng chống nhà cửa 

để tăng độ vững chắc nhằm đề phòng lốc xoáy, gió giật, mƣa đá. Ở các cửa biển, ven 
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biển, nơi trống trải, nếu nhà ở lợp bằng lá, tôn tráng kẽm, fibro xi măng, ngói có thể 

dằn lên mái nhà các loại thanh nẹp bằng gỗ, sắt, dây kẽm cỡ lớn hoặc các bao chứa cát 

để hạn chế tốc mái khi có lốc xoáy, gió giật; 

- Khắc phục hậu quả do lốc, sét, mƣa đá: huy động lực lƣợng, phƣơng tiện, vật 

chất trang bị để nhanh chóng giải quyết hậu quả, tập trung một số công việc nhƣ: Thu dọn 

cành cây đổ; sửa chữa, khắc phục nhà sập, nhà tốc mái...; khắc phục các sự cố tàu thuyền 

bị đánh chìm, trôi dạt, hƣ hỏng và tổ chức tìm kiếm ngƣời, tàu thuyền bị mất liên lạc; cứu 

trợ các cá nhân, gia đình khó khăn; thống kê và đánh giá thiệt hại. 

Chỉ đạo, chỉ huy tại chỗ 

- Chủ động cập nhật các bản tin cảnh báo sớm và ban hành các Công điện, 

thông báo về chỉ đạo ứng phó với thiên tai lốc, sét, mƣa đá tới các cấp, các ngành để 

chủ động phòng tránh; 

- Căn cứ vào dự báo, cảnh báo, tính chất và diễn biến thực tế của từng loại thiên 

tai, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ động chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN 

các huyện, thành phố triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với từng tình huống cụ 

thể;UBND các cấp huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phƣờng, thị trấn sử dụng 

hệ thống truyền thanh của địa phƣơng để truyền các bản tin dự báo, cảnh báo dông, 

lốc, sét,... và hƣớng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống dông, lốc, sét, mƣa đá đến 

với ngƣời dân trên địa bàn. 

Kịch bản 2: Đối với rủi ro cấp độ 2 

Lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ 

- Ngành điện chủ động cắt điện cục bộ tại nơi xảy ra sự cố ngay khi phát hiện 

tình trạng mất an toàn trong vận hành lƣới điện do bị ảnh hƣởng của dông gió, lốc 

xoáy, mƣa đá, sét. Sau khi khắc phục, sửa chữa và đảm bảo chắc chắn an toàn của hệ 

thống điện thì phải khôi phục lại ngay việc cung cấp điện cho khu vực để nhân dân ổn 

định sinh hoạt và sản xuất; 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện để hỗ trợ các gia đình sửa chữa gia cố công 

trình, nhà ở dân cƣ bị hƣ hỏng, thu dọn cây xanh bị ngã đổ và xử lý vệ sinh môi trƣờng 

theo quy định; 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện y tế để kịp thời cứu trợ các cá nhân, hộ gia 

đình bị thiệt hại sau thiên tai; 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện để thu dọn cây xanh, xử lý môi trƣờng sau 

thiên tai. 

Công tác chỉ đạo, chỉ huy 

- Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trƣờng; 

- Chỉ huy lực lƣợng hỗ trợ dân ứng phó và khắc phục hậu quả do lốc, sét và mƣa 

đá gây ra. 

3.9. Phƣơng án ứng phó với nắng nóng 

3.9.1. Bƣớc 1: Xác định thời điểm ứng phó với nắng nóng. 

- Nhiệt độ cao từ 39
0
C-40

0
C kéo dài từ 3-10 ngày; 

- Nhiệt độ cao trên 40
0
C kéo dài từ 5-10 ngày; 

- Nhiệt độ cao trên 40
0
C kéo trên 10 ngày. 

3.9.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với nắng nóng. 



97 
 

- Kịch bản 1: Nhiệt độ cao từ 39
0
C-40

0
C kéo dài từ 3-10 ngày hoặc Nhiệt độ 

cao trên 400C kéo dài từ 5-10 ngày (rủi ro thiên tai cấp 1, 2). 

- Kịch bản 2: Nhiệt độ cao trên 40
0
C kéo dài trên 10 ngày (rủi ro thiên tai cấp 

3). 

3.9.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó với nắng 

nóng. 

Bảng 3. 10:Tình trạng nắng nóng đƣợc xác định theo các cấp độ và vùng ảnh 

hƣởng  

Cấp độ 

rủi ro 
Nhiệt độ 

Khu vực 

đối tƣợng 

bị ảnh 

hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

1 

Nhiệt độ 

cao từ 

39oC-

40oC 

kéo dài 

từ 3-10 

ngày 

Con ngƣời, 

vật nuôi; 

Hoạt động 

sản xuất. 

- Cập nhật các bản tin cảnh báo sớm và ban hành các văn 

bản để chỉ đạo ứng phó với nắng nóng tới các cấp, các 

ngành và các huyện, xã bị ảnh hƣởng để chủ động phòng 

tránh;  

Căn cứ vào dự báo, cảnh báo, tính chất và diễn biến thực 

tế để chỉ đạo triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với 

từng tình huống cụ thể; 

- Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy 

định công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 

trƣờng; chỉ đạo các bệnh viện, các trung tâm y tế đảm bảo 

tốt nhất việc khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu ngƣời bệnh 

trong những ngày nắng nóng. 

- Sử dụng hệ thống truyền thanh của địa phƣơng để truyền 

tải các bản tin dự báo, cảnh báo về nắng nóng và hƣớng 

dẫn kiến thức, kỹ năng ứng phó với nắng nóng; 

- Triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh, 

đặc biệt là cho trẻ em và ngƣời già;  

- Khuyến cáo ngƣời dân hạn chế ra đƣờng trong những 

ngày nắng nóng, khi ra đƣờng phải có biện pháp bảo vệ, 

che tránh; 

- Phân luồng giao thông, tổ chức kiểm tra, xử lý các 

trƣờng hợp vi phạm quy định, đảm bảo cho ngƣời dân 

tham gia giao thông thông suốt, nhất là trong những giờ 

cao điểm nắng nóng; 

- Chỉ đạo công tác phòng, chống đuối nƣớc; 

- Thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguồn nƣớc; xây 

dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, bố trí diện tích và cơ cấu, 

thời vụ gieo trồng phù hợp với năng lực nguồn nƣớc hiện 

có, phòng chống sâu bệnh, dịch bệnh, đặc biệt cần chú ý 

đến tình huống cháy rừng trong thời gian xảy ra nắng 

nóng; 

- Tăng cƣờng công tác nạo vét, gia cố, duy tu sửa chữa hệ 

thống kênh tƣới để đảm bảo đủ cung cấp nƣớc phục vụ 

sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sinh hoạt. 

Chuẩn bị phƣơng tiện, trang thiết bị hỗ trợ cấp nƣớc 

phòng, chống hạn khi cần thiết;  

- Tổ chức vận hành các công trình thủy lợi, các cống lấy 

2 

Nhiệt độ 

cao trên 

40oC 

kéo dài 

từ 5-10 

ngày 

- Con 

ngƣời, vật 

nuôi; 

Hoạt động 

sản xuất 
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Cấp độ 

rủi ro 
Nhiệt độ 

Khu vực 

đối tƣợng 

bị ảnh 

hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

nƣớc, trạm bơm nƣớc tƣới đảm bảo điều kiện các công 

trình thủy lợi vận hành tốt, cung cấp đủ nƣớc phục vụ sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phòng, chống cháy 

rừng, hạn chế ô nhiễm nguồn nƣớc; 

- Rà soát cây trồng trên các tuyến phố, thực hiện trồng 

mới thay thế cây có dấu hiệu chết, khô héo;  

- Khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội, ngƣời dân lắp 

đặt hệ thống thu năng lƣợng mặt trời; nhằm giảm thiểu tối 

đa ảnh hƣởng của nắng nóng đồng thời cung cấp năng 

lƣợng sạch, phục vụ cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt. 

3 

Nhiệt độ 

cao trên 

40oC 

kéo trên 

10 ngày 

- Con 

ngƣời, vật 

nuôi; 

Hoạt động 

sản xuất. 

Tiếp tục triển khai các phƣơng án nhƣ đối với rủi ro thiên 

tai cấp độ 1, 2 và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

sau: 

- Chỉ đạo Sở Y tế triển khai công tác phòng chống dịch 

bệnh mùa hè, không để bùng phát dịch bệnh; bổ sung 

thêm phòng khám, giƣờng bệnh để khám chữa bệnh, sơ 

cứu, cấp cứu ngƣời bệnh trong những ngày nắng nóng;  

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về vệ 

sinh an toàn thực phẩm; 

- Chỉ đạo công tác phòng, chống đuối nƣớc, đặc biệt là tai 

nạn đuối nƣớc trẻ em trong dịp hè. 

- Rà soát, đảm bảo điều kiện sinh hoạt và sức khỏe cho 

ngƣời già, trẻ nhỏ tại các trung tâm bảo trợ xã hội;  

- Triển khai đồng bộ công tác phòng, chống đuối nƣớc, 

đặc biệt là tai nạn đuối nƣớc trẻ em trong dịp hè; 

- Xử lý kịp thời các sự cố về điện; bố trí kế hoạch cắt điện 

hợp lý. Không cắt điện trong lúc cao điểm thời tiết nắng 

nóng tại các khu vực trọng điểm và thời điểm nắng nóng 

nhất; 

- Bổ sung các trạm bơm tăng áp đảm bảo cung cấp đủ 

nƣớc sạch cho ngƣời dân, hạn chế mức thấp nhất tình 

trạng mất nƣớc sạch cục bộ tại các khu dân cƣ. Trƣờng 

hợp bị mất nƣớc, thiếu nƣớc phải bố trí cấp nƣớc lƣu 

động; 

- Xây dựng các biện pháp phòng cháy chữa cháy; chuẩn 

bị sẵn sàng về thiết bị, phƣơng tiện, nhân lực duy trì lệnh 

trực 24/24 giờ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra 

cháy nổ. 

3.9.4. Bƣớc 4: Xác định phƣơng án ứng phó theo các thời điểm 

Kịch bản 1: Đối với rủi ro thiên tai cấp độ 1,2 

Thứ nhất: Lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ 

- Rà soát, đảm bảo điều kiện sinh hoạt và sức khỏe cho ngƣời già, trẻ nhỏ tại các 

trung tâm bảo trợ xã hội;  

- Triển khai đồng bộ công tác phòng, chống đuối nƣớc, đặc biệt là tai nạn đuối 

nƣớc trẻ em trong dịp hè; 
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- Xử lý kịp thời các sự cố về điện; bố trí kế hoạch cắt điện hợp lý. Không cắt 

điện trong lúc cao điểm thời tiết nắng nóng tại các khu vực trọng điểm và thời điểm 

nắng nóng nhất; 

- Bổ sung các trạm bơm tăng áp đảm bảo cung cấp đủ nƣớc sạch cho ngƣời dân, 

hạn chế mức thấp nhất tình trạng mất nƣớc sạch cục bộ tại các khu dân cƣ. Trƣờng 

hợp bị mất nƣớc, thiếu nƣớc phải bố trí cấp nƣớc lƣu động; 

- Xây dựng các biện pháp phòng cháy chữa cháy; chuẩn bị sẵn sàng về thiết bị, 

phƣơng tiện, nhân lực duy trì lệnh trực 24/24 giờ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi xảy 

ra cháy nổ.  

Thứ hai: Chỉ đạo, chỉ huy 

- Cập nhật các bản tin cảnh báo sớm và ban hành các văn bản để chỉ đạo ứng 

phó với nắng nóng tới các cấp, các ngành và các huyện, xã bị ảnh hƣởng để chủ động 

phòng tránh; 

- Căn cứ vào dự báo, cảnh báo, tính chất và diễn biến thực tế để chỉ đạo triển 

khai biện pháp ứng phó phù hợp với từng tình huống cụ thể; 

- Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định công tác vệ sinh 

an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trƣờng; chỉ đạo các bệnh viện, các trung tâm y tế đảm 

bảo tốt nhất việc khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu ngƣời bệnh trong những ngày nắng 

nóng. 

Kịch bản 2: Đối với rủi ro thiên tai cấp độ 3 

Tiếp tục triển khai các phƣơng án nhƣ đối với rủi ro thiên tai cấp độ 1, 2 và thực 

hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất: Lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ 

- Sử dụng hệ thống truyền thanh của địa phƣơng để truyền tải các bản tin dự báo, 

cảnh báo về nắng nóng và hƣớng dẫn kiến thức, kỹ năng ứng phó với nắng nóng; 

- Triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh, đặc biệt là cho trẻ em 

và ngƣời già;  

- Khuyến cáo ngƣời dân hạn chế ra đƣờng trong những ngày nắng nóng, khi ra 

đƣờng phải có biện pháp bảo vệ, che tránh; 

- Phân luồng giao thông, tổ chức kiểm tra, xử lý các trƣờng hợp vi phạm quy 

định, đảm bảo cho ngƣời dân tham gia giao thông thông suốt, nhất là trong những giờ 

cao điểm nắng nóng; 

- Chỉ đạo công tác phòng, chống đuối nƣớc; 

- Thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguồn nƣớc; xây dựng kế hoạch sản xuất 

hợp lý, bố trí diện tích và cơ cấu, thời vụ gieo trồng phù hợp với năng lực nguồn nƣớc 

hiện có, phòng chống sâu bệnh, dịch bệnh, đặc biệt cần chú ý đến tình huống cháy 

rừng trong thời gian xảy ra nắng nóng; 

- Tăng cƣờng công tác nạo vét, gia cố, duy tu sửa chữa hệ thống kênh tƣới để 

đảm bảo đủ cung cấp nƣớc phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sinh 

hoạt. Chuẩn bị phƣơng tiện, trang thiết bị hỗ trợ cấp nƣớc phòng, chống hạn khi cần 

thiết;  

- Tổ chức vận hành các công trình thủy lợi, các cống lấy nƣớc, trạm bơm nƣớc 

tƣới đảm bảo điều kiện các công trình thủy lợi vận hành tốt, cung cấp đủ nƣớc phục vụ 

sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phòng, chống cháy rừng, hạn chế ô nhiễm 
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nguồn nƣớc; 

- Rà soát cây trồng trên các tuyến phố, thực hiện trồng mới thay thế cây có dấu 

hiệu chết, khô héo;  

- Khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội, ngƣời dân lắp đặt hệ thống thu năng 

lƣợng mặt trời; nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hƣởng của nắng nóng đồng thời cung cấp 

năng lƣợng sạch, phục vụ cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt. 

Thứ hai: Chỉ đạo, chỉ huy 

- Chỉ đạo Sở Y tế triển khai công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè, không để 

bùng phát dịch bệnh; bổ sung thêm phòng khám, giƣờng bệnh để khám chữa bệnh, sơ 

cứu, cấp cứu ngƣời bệnh trong những ngày nắng nóng;  

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- Chỉ đạo công tác phòng, chống đuối nƣớc, đặc biệt là tai nạn đuối nƣớc trẻ em 

trong dịp hè. 

3.10. Phƣơng án ứng phó với sƣơng mù 

3.10.1. Bƣớc 1: Xác định từng thời điểm ứng phó với sƣơng mù 

- Sƣơng mù dày đặc, tầm nhìn xa từ 50m trở lên ở trên biển hoặc sƣơng mù dày đặc tầm 

nhìn xa dƣới 50m ở đất liền; 

- Sƣơng mù dày đặc tầm nhìn xa dƣới 50m ở trên biển hoặc tầm nhìn xa từ 50m trở lên; 

- Sƣơng mù dày đặc tầm nhìn xa dƣới 50m. 

3.10.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với sƣơng mù 

Căn cứ vào bản tin dự báo, cảnh báo để xây dựng các kịch bản ứng phó, trong đó cần 

giả định các tổ hợp bất lợi đối với loại hình thiên tai này, nhất là yếu tố thời gian xuất hiện. 

3.10.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó 

Bảng 3. 11:Xác định các đối tƣợng bị ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó với sƣơng mù 

Cấp 

độ rủi 

ro 

Phạm vi Đối tƣợng bị 

ảnh hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

1 Sƣơng mù dày đặc, tầm 

nhìn xa từ 50 trở lên ở 

trên biển hoặc sƣơng 

mù dày đặc tầm nhìn xa 

dƣới 50m ở đất liền (rủi 

ro thiên tai cấp độ 1) 

Giao thông 

Con ngƣời 
- Văn phòng Thƣờng trực Ban Chỉ huy 

PCTT tỉnh chủ động cập nhật các bản tin cảnh 

báo sớm đến nhân dân để chủ động phòng 

tránh; 

- Lực lƣợng cảnh sát giao thông và thanh 

tra giao thông hƣớng dẫn, phân luồng giao 

thông, đảm bảo an toàn giao thông; 

- Thông báo cho ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện giao thông, tàu thuyền về diễn 

biến của sƣơng mù để chú ý quan sát, giảm tốc 

độ đảm bảo lƣu thông an toàn; giữ liên lạc với 

các tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống 

xấu có thể xảy ra; 

- Duy trì lực lƣợng, phƣơng tiện cứu hộ, 

cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh quy định, quy 

chuẩn khi lƣu thông trên biển của Bộ Giao 

thông vận tải. 
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Cấp 

độ rủi 

ro 

Phạm vi Đối tƣợng bị 

ảnh hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

 

2-3 Sƣơng mù dày đặc, tầm 

nhìn xa từ 50 trở lên ở 

trên biển hoặc sƣơng 

mù dày đặc tầm nhìn xa 

dƣới 50m ở đất liền và 

Sƣơng mù dày đặc tầm 

nhìn xa dƣới 50m ở sân 

bay (RRTT cấp 2, 3) 

Giao thông 

Con ngƣời 

- Thông báo trên các phƣơng tiện truyền 

thông về mức độ che phủ, khuất tầm nhìn 

do sƣơng mù gây ra để hạn chế thiệt hại 

trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; 

 - Thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển biết diễn biến về sƣơng mù, yêu cầu tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn cho ngƣời và phƣơng tiện khi lƣu thông trên sông, trên biển; 

- Bố trí lực lƣợng, phƣơng tiện để xử lý, 

khắc phục thiên tai: khẩn trƣơng hỗ trợ vật 

tƣ, giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ dân 

bị thiệt hại; ổn định sản xuất; hỗ trợ gạo 

cứu đói cho các hộ bị mất mùa do thiên 

tai,… 

- Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ: cứu hộ, cứu 

nạn ngƣời, phƣơng tiện bị ảnh hƣởng do 

sƣơng mù; cứu chữa ngƣời bị thƣơng do 

sƣơng mù gây ra. 

3.10.4. Bƣớc 4: Xác định phƣơng án ứng phó theo các thời điểm 

1. Sương mù dày đặc, tầm nhìn xa từ 50 trở lên ở trên biển hoặc sương mù dày đặc 

tầm nhìn xa dưới 50m ở đất liền (rủi ro thiên tai cấp độ 1). 

- Văn phòng Thƣờng trực Ban Chỉ huy PCTT tỉnh chủ động cập nhật các bản tin 

cảnh báo sớm đến nhân dân để chủ động phòng tránh; 

- Lực lƣợng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông hƣớng dẫn, phân luồng 

giao thông, đảm bảo an toàn giao thông; 

- Thông báo cho ngƣời điều khiển phƣơng tiện giao thông, tàu thuyền về diễn 

biến của sƣơng mù để chú ý quan sát, giảm tốc độ đảm bảo lƣu thông an toàn; giữ liên 

lạc với các tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; 

- Duy trì lực lƣợng, phƣơng tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh quy định, quy chuẩn khi lƣu thông trên biển của Bộ 

Giao thông vận tải. 

2. Sương mù dày đặc, tầm nhìn xa từ 50 trở lên ở trên biển hoặc sương mù dày đặc 

tầm nhìn xa dưới 50m ở đất liền và Sương mù dày đặc tầm nhìn xa dưới 50m ở sân 

bay (RRTT cấp 2, 3). 

Triển khai các hoạt động đối nhƣ đối với cấp độ rủi ro thiên tai 1, tập trung vào 

các nhiệm vụ: 

 - Thông báo trên các phƣơng tiện truyền thông về mức độ che phủ, khuất tầm nhìn 

do sƣơng mù gây ra để hạn chế thiệt hại trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; 

 - Thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển biết diễn biến về sƣơng mù, yêu 

cầu tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn cho ngƣời và phƣơng tiện khi lƣu thông trên 

sông, trên biển; 

- Bố trí lực lƣợng, phƣơng tiện để xử lý, khắc phục thiên tai: khẩn trƣơng hỗ trợ 

vật tƣ, giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ dân bị thiệt hại; ổn định sản xuất; hỗ trợ 

gạo cứu đói cho các hộ bị mất mùa do thiên tai,… 

- Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ: cứu hộ, cứu nạn ngƣời, phƣơng tiện bị ảnh hƣởng 

do sƣơng mù; cứu chữa ngƣời bị thƣơng do sƣơng mù gây ra. 
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3.11. Phƣơng án ứng phó với nƣớc biển dâng 

3.11.1. Bƣớc 1: Xác định từng thời điểm ứng phó nƣớc biển dâng 

Khi có bão (ATNĐ) xảy ra gây ra hiện tƣợng nƣớc dâng do bão (ATNĐ), cấp 

độ rủi ro thiên tai đƣợc xác định dựa vào mực nƣớc biển dâng và vùng ảnh hƣởng của 

tỉnh, cụ thể: 

- Nƣớc biển dâng từ 2-4m 

- Nƣớc biển dâng từ 4-8m 

- Nƣớc biển dâng trên 8m 

3.11.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với nƣớc biển dâng 

Căn cứ vào diễn biến thiên tai đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các kịch 

bản về nƣớc biển dâng có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh nhƣ sau:  

- Kịch bản 1: Nƣớc biển dâng từ 1-2m (rủi ro thiên tai cấp 1 ) 

- Kịch bản 2: Nƣớc biển dâng từ 2-4m (rủi ro thiên tai cấp 2 ) 

- Kịch bản 3: Nƣớc biển dâng từ 4-6m (rủi ro thiên tai cấp 3) 

- Kịch bản 4: Nƣớc biển dâng từ 6-8m (rủi ro thiên tai cấp 4) 

- Kịch bản 5: Nƣớc biển dâng trên 8m (rủi ro thiên tai cấp 5). 

3.11.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó 

Phạm vi ảnh hƣởng theo từng kịch bản và từng thời điểm ứng phó với nƣớc dâng 

nội dung cụ thể nhƣ bảng sau. 

Bảng 3. 12:Xác định các đối tƣợng bị ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó với nƣớc dâng 

Cấp 

độ rủi 

ro 

Vị trí hoạt 

động của 

bão 

(ATNĐ) 

Đối tƣợng bị ảnh 

hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

1-2 Nƣớc biển 

dâng từ 2-

4m  

- Cơ sở nuôi trồng 

thủy hải sản ven bờ; 

- Dân cƣ  ở các 

huyện đảo; 

- Các công trình, cơ 

sở hạ tầng, giàn 

khoan,… 

- Ra thông báo, công điện, văn bản chỉ đạo các 

địa phƣơng, đơn vị tổ chức phòng, tránh, ứng 

phó với nƣớc biển dâng; 

- Chỉ đạo các huyện, xã sẵn sàng phƣơng án 

đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển và khu 

vực ven bờ: Hƣớng dẫn, neo đậu tàu thuyền; di 

chuyển lồng bè, ngƣời trên các lồng bè vào nơi 

an toàn,… 

+ Xác định đƣợc số lƣợng cụ thể các tàu, 

thuyền của địa phƣơng đang hoạt động trên 

biển;  

+ Xác định việc chằng chống, neo đậu tại bến 

hoặc di chuyển đến nơi an toàn; 

+ Xác định lực lƣợng hỗ trợ dân để di chuyển 

lồng bè, sơ tán ngƣời tại các khu vực nuôi 

trồng thủy sản,… 

+ Lên phƣơng án sơ tán dân: 

+ Xác định các công trình, nhà cửa và các khu 

vực cần phải bảo vệ; 

+ Xác định các biện pháp để bảo vệ công trình: 

đê, kè, hồ chứa,… 

+ Xác định lực lƣợng hỗ trợ dân bảo vệ các 

công trình trên cảng biển, các khu công 
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Cấp 

độ rủi 

ro 

Vị trí hoạt 

động của 

bão 

(ATNĐ) 

Đối tƣợng bị ảnh 

hƣởng 

Phƣơng án ứng phó 

nghiệp, các công trình viễn thông,...;  

+ Xác định nội dung kiểm soát an toàn đối với 

các công trình để có phƣơng án bảo vệ, xử lý 

sự cố; 

+ Xác định lực lƣợng tham gia ứng trực sẵn 

sàng triển khai cứu trợ, cứu hộ - cứu nạn, sơ 

cứu - cấp cứu,... 

3-4 Nƣớc biển 

dâng từ 4-

8m  

- Tàu thuyền hoạt 

động ven bờ; 

- Cơ sở nuôi trồng 

thủy hải sản ven bờ; 

- Dân cƣ  ở vùng ven 

biển, ven sông; 

- Các công trình, cơ 

sở hạ tầng (nhà cửa, 

công trình đê điều, 

pctt,…) 

+ Nêu phƣơng án chỉ đạo, chỉ huy khi có nƣớc 
biển dâng (triển khai thành lập Ban chỉ đạo, 

Ban chỉ huy tiền phƣơng; bố trí lực lƣợng 

xuống hiện trƣờng chỉ đạo, chỉ huy tại 

chỗ,…); 

+ Ra lệnh sơ tán dân; chỉ đạo cƣỡng chế đối 
với các hộ dân không thực hiện sơ tán; 

+ Nêu các công tác chỉ huy tại hiện trƣờng 
(nếu có). 

+ Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện hỗ trợ 
nhân dân sơ tán đến các công trình kiên cố.  

+ Triển khai lực lƣợng, phƣơng tiện để thực 
hiện nội dung đảm bảo an ninh trật tự khu 

vực bị ảnh hƣởng 

+ Triển khai lực lƣợng, phƣơng tiện để thực 
hiện nội dung đảm bảo giao thông, thông 

tin liên lạc. 

5 Nƣớc biển 

dâng trên 

8m  

- Dân sống ven sông 

ven biển, đất liền khu 

vực trũng thấp,… 

- Cơ sở hạ tầng; 

- Các hoạt động sản 

xuất, kinh tế, xã hội 

trên toàn tỉnh. 

+ Lập Ban chỉ huy tiền phƣơng tại các vùng 
trọng điểm có sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban 

chỉ đạo Trung ƣơng về Phòng chống thiên tai 

và Ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn; 

+ Thực hiện sự chỉ đạo, chỉ huy theo cấp trên. 
+ Huy động lực lƣợng,phƣơng tiên sơ tán toàn 
bộ dân khu vực ven biển, khu vực lân cận bị 

ảnh hƣởng bởi nƣớc dâng đến nơi an toàn; 

+ Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện để ứng cứu 
kịp thời các tình huống cứu hộ cứu nạn, sự cố 

công trình; 

+ Tiếp tục triển khai nội dung đảm bảo an toàn 

giao thông, thông tin liên lạc, an ninh trật tự 

tại các khu vực bị ảnh hƣởng và khu vực 

đƣợc huy động để dân đến sơ tán. 

 

3.11.4. Bƣớc 4: Xác định phƣơng án ứng phó theo các thời điểm 

Kịch bản 1: Nước biển dâng từ 1-2m (rủi ro thiên tai cấp 1) 

Thực hiện theo phƣơng châm 4 tại chỗ: 

Thứ nhất: Chỉ đạo, chỉ huy tại chỗ 
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- Ra thông báo, công điện, văn bản chỉ đạo các địa phƣơng, đơn vị tổ chức 

phòng, tránh, ứng phó với nƣớc biển dâng; 

- Chỉ đạo các huyện, xã sẵn sàng phƣơng án đảm bảo an toàn tàu thuyền trên 

biển và khu vực ven bờ: Hƣớng dẫn, neo đậu tàu thuyền; di chuyển lồng bè, ngƣời trên 

các lồng bè vào nơi an toàn,… 

- Chỉ đạo các huyện xã lên phƣơng án sơ tán dân: Xác định số hộ/nhân khẩu tại 

các huyện xã cần sơ tán; tổ chức chỉ huy sơ tán; huy động lực lƣợng sơ tán; đảm bảo 

hậu cần nơi sơ tán,… 

- Chỉ đạo các huyện xã lên phƣơng án đảm bảo an toàn cho nhà cửa, các công trình 

và cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai và các công trình quốc phòng 

an ninh; 

- Phân công kiểm tra, đôn đốc tại các huyện, xã và tại hiện trƣờng (ở từng xã); 

hƣớng dẫn huyện ven biển phải chủ động đề phòng lũ xảy ra, sẵn sàng phƣơng án 

phòng, chống lũ do mƣa, bão có thể gây ra. 

Thứ hai: Lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Phƣơng án huy động nguồn nhân lực ứng phó: Xác định lực lƣợng ứng phó 

bao gồm những đơn vị nào; số lƣợng bao nhiêu; đóng quân tại đâu để có kế hoạch điều 

động ứng cứu cho phù hợp; 

- Xác định số lƣợng, phƣơng tiện cần huy động, trƣng dụng khi có yêu cầu; 

-  Lên phƣơng án đảm bảo an toàn tàu thuyền: 

+ Xác định đƣợc số lƣợng cụ thể các tàu, thuyền của địa phƣơng đang hoạt 

động trên biển;  

+ Xác định việc chằng chống, neo đậu tại bến hoặc di chuyển đến nơi an toàn; 

+ Xác định lực lƣợng hỗ trợ dân để di chuyển lồng bè, sơ tán ngƣời tại các khu 

vực nuôi trồng thủy sản,… 

Thứ ba: Hậu cần, vật tư, nhu yếu phẩm tại chỗ 

- Lên phƣơng án hậu cần, vật tƣ, nhu yếu phẩm tại các khu vực sơ tán: mỳ tôm, 

nƣớc uống, thuốc men,… 

- Xác định nội dung đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân 

dân tại nơi sơ tán;  

- Xác định các vật tƣ cần thiết để xử lý ngay giờ đầu các sự cố khi có yêu cầu. 

Kịch bản 2: Nước biển dâng từ 2-4m (rủi ro thiên tai cấp 2) 

Thực hiện theo phƣơng châm 4 tại chỗ: 

Thứ nhất: Chỉ đạo, chỉ huy tại chỗ 

- Ra thông báo, công điện, văn bản chỉ đạo các địa phƣơng, đơn vị tổ chức 

phòng, tránh, ứng phó với nƣớc biển dâng; 

- Chỉ đạo các huyện, xã sẵn sàng phƣơng án đảm bảo an toàn tàu thuyền trên 

biển và khu vực ven bờ: Hƣớng dẫn, neo đậu tàu thuyền; di chuyển lồng bè, ngƣời trên 

các lồng bè vào nơi an toàn,… 

- Chỉ đạo các huyện xã lên phƣơng án sơ tán dân: Xác định số hộ/nhân khẩu tại 

các huyện xã cần sơ tán; tổ chức chỉ huy sơ tán; huy động lực lƣợng sơ tán; đảm bảo 

hậu cần nơi sơ tán,… 

- Chỉ đạo các huyện xã lên phƣơng án đảm bảo an toàn cho nhà cửa, các công trình 
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và cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai và các công trình quốc phòng 

an ninh; 

- Phân công kiểm tra, đôn đốc tại các huyện, xã và tại hiện trƣờng (ở từng xã); 

hƣớng dẫn huyện ven biển phải chủ động đề phòng lũ xảy ra, sẵn sàng phƣơng án 

phòng, chống lũ do mƣa, bão có thể gây ra. 

Thứ hai: Lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Phƣơng án huy động nguồn nhân lực ứng phó: Xác định lực lƣợng ứng phó 

bao gồm những đơn vị nào; số lƣợng bao nhiêu; đóng quân tại đâu để có kế hoạch điều 

động ứng cứu cho phù hợp; 

- Xác định số lƣợng, phƣơng tiện cần huy động, trƣng dụng khi có yêu cầu; 

-  Lên phƣơng án đảm bảo an toàn tàu thuyền: 

+ Xác định đƣợc số lƣợng cụ thể các tàu, thuyền của địa phƣơng đang hoạt 

động trên biển;  

+ Xác định việc chằng chống, neo đậu tại bến hoặc di chuyển đến nơi an toàn; 

+ Xác định lực lƣợng hỗ trợ dân để di chuyển lồng bè, sơ tán ngƣời tại các khu 

vực nuôi trồng thủy sản,… 

- Lên phƣơng án sơ tán dân:  

+ Xác định số hộ/nhân khẩu sơ tán (cụ thể từng thôn, xóm…); 

+ Xác đinh các địa điểm sơ tán; 

+ Xác định lực lƣợng hỗ trợ sơ tán dân;  

+ Xác định lực lƣợng, phƣơng tiện hỗ trợ nhân dân sơ tán đến các công trình 

kiên cố (trụ sở cơ quan, trƣờng học, trạm y tế,...) trƣớc khi bị ngập lụt và ảnh hƣởng 

của nƣớc dâng. 

- Phƣơng án đảm bảo an toàn nhà cửa, cơ sở hạ tầng:  

+ Xác định các công trình, nhà cửa và các khu vực cần phải bảo vệ; 

+ Xác định các biện pháp để bảo vệ công trình: đê, kè, hồ chứa,… 

+ Xác định lực lƣợng hỗ trợ dân bảo vệ các công trình trên cảng biển, các khu 

công nghiệp, các công trình viễn thông,...;  

+ Xác định nội dung kiểm soát an toàn đối với các công trình để có phƣơng án 

bảo vệ, xử lý sự cố; 

+ Xác định lực lƣợng tham gia ứng trực sẵn sàng triển khai cứu trợ, cứu hộ - 

cứu nạn, sơ cứu - cấp cứu,... 

- Theo dõi, báo cáo kịp thời các tình huống phức tạp cần sự trợ giúp từ cấp trên 

để xử lý, ứng phó. 

Thứ ba: Hậu cần, vật tư, nhu yếu phẩm tại chỗ 

- Lên phƣơng án hậu cần, vật tƣ, nhu yếu phẩm tại các khu vực sơ tán: mỳ tôm, 

nƣớc uống, thuốc men,… 

- Xác định nội dung đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân 

dân tại nơi sơ tán;  

- Xác định các vật tƣ cần thiết để xử lý ngay giờ đầu các sự cố khi có yêu cầu. 

Kịch bản 3:  Nước biển dâng từ 4-6m (rủi ro thiên tai cấp 3) 

Thực hiện theo phƣơng án nhƣ đối với cấp độ rủi ro 1 và 2 và bổ sung thêm một 
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số nhiệm vụ cấp bách khác, gồm: 

Thứ nhất: Chỉ đạo, chỉ huy: 

- Nêu phƣơng án chỉ đạo, chỉ huy khi có nƣớc biển dâng (triển khai thành lập 

Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy tiền phƣơng; bố trí lực lƣợng xuống hiện trƣờng chỉ đạo, chỉ 

huy tại chỗ,…); 

- Ra lệnh sơ tán dân; chỉ đạo cƣỡng chế đối với các hộ dân không thực hiện sơ 

tán; 

- Nêu các công tác chỉ huy tại hiện trƣờng (nếu có). 

Thứ hai: Lực lượng, phương tiện tại chỗ: 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện hỗ trợ nhân dân sơ tán đến các công trình kiên 

cố (trụ sở cơ quan, trƣờng học, trạm y tế,...) theo kế hoạch đã phân công;  

- Triển khai lực lƣợng, phƣơng tiện để thực hiện nội dung đảm bảo an ninh trật 

tự khu vực bị ảnh hƣởng: Xác định nhiệm vụ cho đơn vị, nội dung thực hiện; huy động 

lực lƣợng, phƣơng tiện thực hiện; 

- Triển khai lực lƣợng, phƣơng tiện để thực hiện nội dung đảm bảo giao thông, 

thông tin liên lạc: Xác định những nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện; phân giao nhiệm 

vụ cho các đơn vị thực hiện; 

Thứ ba: Hậu cần, vật tư tại chỗ 

- Tổ chức phƣơng án đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân 

dân tại nơi sơ tán; 

- Triển khai nội dung bảo đảm cấp điện: Xác định những nội dung, nhiệm vụ 

cần thực hiện; phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện nội dung này; 

- Triển khai nội dung đảm bảo vật tƣ, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống thiên 

tai: Xác định những nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện; phân giao nhiệm vụ cho các 

đơn vị thực hiện nội dung này.  

 (Nội dung các phương án về an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc, hậu 

cần,…được thực hiện như hướng dẫn đối với bão, ATNĐ). 

Kịch bản 4:  Nước biển dâng từ 6-8m (rủi ro thiên tai cấp 4) 

Thực hiện theo phƣơng án nhƣ đối với cấp độ rủi ro 1 và 2 và bổ sung thêm một 

số nhiệm vụ cấp bách khác, gồm: 

Thứ nhất: Chỉ đạo, chỉ huy: 

- Nêu phƣơng án chỉ đạo, chỉ huy khi có nƣớc biển dâng (triển khai thành lập 

Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy tiền phƣơng; bố trí lực lƣợng xuống hiện trƣờng chỉ đạo, chỉ 

huy tại chỗ,…); 

- Ra lệnh sơ tán dân; chỉ đạo cƣỡng chế đối với các hộ dân không thực hiện sơ 

tán; 

- Nêu các công tác chỉ huy tại hiện trƣờng (nếu có). 

Thứ hai: Lực lượng, phương tiện tại chỗ: 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện hỗ trợ nhân dân sơ tán đến các công trình kiên 

cố (trụ sở cơ quan, trƣờng học, trạm y tế,...) theo kế hoạch đã phân công;  

- Triển khai lực lƣợng, phƣơng tiện để thực hiện nội dung đảm bảo an ninh trật 

tự khu vực bị ảnh hƣởng: Xác định nhiệm vụ cho đơn vị, nội dung thực hiện; huy động 

lực lƣợng, phƣơng tiện thực hiện; 
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- Triển khai lực lƣợng, phƣơng tiện để thực hiện nội dung đảm bảo giao thông, 

thông tin liên lạc: Xác định những nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện; phân giao nhiệm 

vụ cho các đơn vị thực hiện; 

Thứ ba: Hậu cần, vật tư tại chỗ 

- Tổ chức phƣơng án đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân 

dân tại nơi sơ tán; 

- Triển khai nội dung bảo đảm cấp điện: Xác định những nội dung, nhiệm vụ 

cần thực hiện; phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện nội dung này; 

- Triển khai nội dung đảm bảo vật tƣ, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống thiên 

tai: Xác định những nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện; phân giao nhiệm vụ cho các 

đơn vị thực hiện nội dung này.  

 (Nội dung các phương án về an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc, hậu 

cần,…được thực hiện như hướng dẫn đối với bão, ATNĐ). 

Kịch bản 5: Nước biển dâng trên 8m (rủi ro thiên tai cấp 5) 

Thực hiện theo phƣơng án ứng phó với cấp độ 3-4 và triển khai một số nhiệm 

vụ sau: 

Thứ nhât: Công tác chỉ đạo, chỉ huy 

- Lập Ban chỉ huy tiền phƣơng tại các vùng trọng điểm có sự chỉ đạo của Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT và Ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn; 

- Thực hiện sự chỉ đạo, chỉ huy theo cấp trên. 

Thứ hai: Lực lượng, phương tiện tại chỗ 

- Huy động lực lƣợng,phƣơng tiên sơ tán toàn bộ dân khu vực ven biển, khu vực 

lân cận bị ảnh hƣởng bởi nƣớc dâng đến nơi an toàn; 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện để ứng cứu kịp thời các tình huống cứu hộ 

cứu nạn, sự cố công trình; 

- Tiếp tục triển khai nội dung đảm bảo an toàn giao thông, thông tin liên lạc, an 

ninh trật tự tại các khu vực bị ảnh hƣởng và khu vực đƣợc huy động để dân đến sơ tán. 

Thứ ba: Hậu cần tại chỗ 

- Bố trí nhu yếu phẩm, thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác tại các khu vực 

sơ tán; 

- Huy động vật tƣ, dữ trữ để xử lý các sự cố khi có yêu cầu. 

3.12. Phƣơng án ứng phó vớigió mạnh trên biển 

3.12.1. Bƣớc 1: Xác định thời điểm ứng phó với gió mạnh trên biển. 

- Gió cấp 6-9 ở vùng biển ngoài khơi. 

- Gió từ cấp 6-9 vùng biển ven bờ hoặc cấp 9 vùng biển ngoài khơi bao gồm cả 

các quần đảo, đảo). 

- Gió trên cấp 9 vùng biển ven bờ 

3.12.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với gió mạnh trên biển. 

- Kịch bản 1: Gió cấp 6-9 ở vùng biển ngoài khơi (rủi ro thiên tai cấp độ 1) 

- Gió từ cấp 6-9 vùng biển ven bờ hoặc cấp 9 vùng biển ngoài khơi bao gồm cả 

các quần đảo, đảo) (rủi ro thiên tai cấp độ 2) 
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- Gió trên cấp 9 vùng biển ven bờ, (rủi ro thiên tai cấp độ 3) 

3.12.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó gió mạnh 

trên biển. 

Xác định đối tƣợng/phạm vi ảnh hƣởng theo từng kịch bản và từng thời điểm. 

Nội dung cụ thể nhƣ bảng sau. 

Bảng 3. 13:Xác định các đối tƣợng bị ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó với gió 

mạnh trên biển. 

Cấp độ rủi 

ro 
Cấp gió Phƣơng án ứng phó 

1 

Gió cấp 6-9 ở 

vùng biển ngoài 

khơi bao gồm cả 

các quần đảo 

- Chỉ đạo công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến 

của gió mạnh trên biển và các thông tin, chỉ đạo từ Ban 

chỉ đạo Trung ƣơng về PCTT để kịp thời triển khai khi có 

yêu cầu; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với gió mạnh 

trên biển: 

+ Ban hành các văn bản chỉ đạo (công điện, thông báo,..); 

+ Thông tin, truyền thông tới các huyện/xã và cộng đồng 

để theo dõi, nắm bắt thông tin. 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: 

+ Thông tin tới thuyền trƣởng, chủ các phƣơng tiện tàu, 

tàu du lịch, thuyền và các phƣơng tiện đang hoạt động 

trên biển biết về gió mạnh trên biển để chủ động các biện 

pháp phòng tránh; 

+ Quản lý tàu thuyền của địa phƣơng: Thống kê, kiểm 

đếm số lƣợng tàu thuyền hoạt động trên biển, ven bờ và 

neo đậu. 

2 

Gió từ cấp 6-9 

vùng biển ven bờ 

hoặc cấp 9 vùng 

biển ngoài khơi 

bao gồm cả các 

quần đảo, đảo) 

-  Phƣơng án huy động nguồn nhân lực ứng phó:  

+ Xác định đối tƣợng, số lƣợng cụ thể của từng lực lƣợng 

để có kế hoạch huy động, sử dụng (đội thanh niên xung 

kích, dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, quân 

đội,…); 

+ Xác định các loại phƣơng tiện, vật tƣ của các huyện/xã, 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để 

có thể huy động, trƣng dụng trong trƣờng hợp cần thiết 

(danh sách, số lƣợng, vị trí,…). 

- Xác định các nội dung công việc cần phải huy động lực 

lƣợng, phƣơng tiện thực hiện: 

+ Giúp dân sơ tán lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

+ Hỗ trợ sơ tán dân khu vực các huyện đảo, ven biển có 

khả năng bị ảnh hƣởng; 

- Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ngƣời: tổ chức tìm 

ngƣời, phƣơng tiện bị mất tích do nƣớc dâng; cứu chữa 

ngƣời bị thƣơng; lai dắt các phƣơng tiện bị sự cố trên biển 

về nơi an toàn. 

3 
Gió trên cấp 9 

vùng biển ven bờ 

- Đảm bảo an toàn về tàu thuyền, cơ sở nuôi trồng thủy 

sản ven biển và trên bờ: 

+ Neo đậu tàu thuyền tại bến; 

+ Di chuyển lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy hản sản vào 

nơi an toàn; 
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Cấp độ rủi 

ro 
Cấp gió Phƣơng án ứng phó 

+ Rà soát, kiểm tra và có biện pháp cƣỡng chế đối với các 

cơ sở để ngƣời tại các lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản. 

- Đảm bảo an toàn về ngƣời tại các nhà tạm, nhà yếu ven 

biển; 

+ Hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa, các công trình;  

+ Hỗ trợ dân thu dọn đồ đạc và sơ tán đến nơi an toàn; 

- Đảm bảo an toàn các công trình, cơ sở hạ tầng: 

- Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ngƣời: tổ chức tìm 

ngƣời, phƣơng tiện bị mất tích do nƣớc dâng; cứu chữa 

ngƣời bị thƣơng; lai dắt các phƣơng tiện bị sự cố trên biển 

về nơi an toàn.. 

3.12.4. Bƣớc 4: Xác định phƣơng án ứng phó theo các thời điểm 

Kịch bản 1: Gió cấp 6-9 ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả các quần đảo (RRTT 

cấp 1). 

Nội dung phƣơng án tập trung vào công tác chỉ đạo, chỉ huy: 

- Chỉ đạo công tác trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mạnh trên biển và 

các thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT để kịp thời triển khai khi có 

yêu cầu; 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh ứng phó với gió mạnh trên biển: 

+ Ban hành các văn bản chỉ đạo (công điện, thông báo,..); 

+ Thông tin, truyền thông tới các huyện/xã và cộng đồng để theo dõi, nắm bắt 

thông tin. 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: 

+ Thông tin tới thuyền trƣởng, chủ các phƣơng tiện tàu, tàu du lịch, thuyền và các 

phƣơng tiện đang hoạt động trên biển biết về gió mạnh trên biển để chủ động các biện 

pháp phòng tránh; 

+ Quản lý tàu thuyền của địa phƣơng: Thống kê, kiểm đếm số lƣợng tàu thuyền 

hoạt động trên biển, ven bờ và neo đậu. 

Kịch bản 2:  Gió từ cấp 6-9 vùng biển ven bờ hoặc cấp 9 vùng biển ngoài khơi bao 

gồm cả các quần đảo, đảo (RRTT cấp 2). 

Thực hiện theo phƣơng án ứng phó với RRTT cấp 2 và triển khai một số nhiệm vụ 

sau: 

a) Lực lượng, phương tiện tại chỗ: 

-  Phƣơng án huy động nguồn nhân lực ứng phó:  

+ Xác định đối tƣợng, số lƣợng cụ thể của từng lực lƣợng để có kế hoạch huy động, 

sử dụng (đội thanh niên xung kích, dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản, công an, quân 

đội,…); 

+ Xác định các loại phƣơng tiện, vật tƣ của các huyện/xã, các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn để có thể huy động, trƣng dụng trong trƣờng hợp cần 

thiết (danh sách, số lƣợng, vị trí,…). 

- Xác định các nội dung công việc cần phải huy động lực lƣợng, phƣơng tiện thực 

hiện: 
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+ Giúp dân sơ tán lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

+ Hỗ trợ sơ tán dân khu vực các huyện đảo, ven biển có khả năng bị ảnh hƣởng; 

- Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ngƣời: tổ chức tìm ngƣời, phƣơng tiện bị mất 

tích do nƣớc dâng; cứu chữa ngƣời bị thƣơng; lai dắt các phƣơng tiện bị sự cố trên 

biển về nơi an toàn. 

b) Chỉ huy tại chỗ: 

- Chỉ đạo công tác phòng, tránh: Tiếp tục chỉ đạo bằng các công điện, thông báo, 

văn bản chỉ đạo các huyện, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức ứng phó với gió 

mạnh trên biển; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: 

+ Thông tin tới thuyền trƣởng, chủ các phƣơng tiện tàu, tàu du lịch, thuyền và các 

phƣơng tiện đang hoạt động trên biển biết về gió mạnh trên biển để chủ động các biện 

pháp phòng tránh; 

+ Quản lý tàu thuyền của địa phƣơng: Thống kê, kiểm đếm số lƣợng tàu thuyền 

hoạt động trên biển, ven bờ và neo đậu; 

+ Hƣớng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; 

+ Trƣờng hợp có tàu thuyền đang hoạt động hoặc di chuyển trú tránh vào các đảo 

hoặc lãnh thổ nƣớc bạn để trú tránh bão thì phải chỉ đạo sở chuyên ngành đề nghị Cục 

Lãnh sự can thiệp. 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn về ngƣời, tài sản, cơ sở hạ tầng vùng ven bờ:  

Hƣớng dẫn, kiểm tra việc đảm bảo an toàn cho lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên 

vùng biển và ven bờ; 

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, sở ngành theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh 

vực quản lý; xác định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình huống; 

- Trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải thông tin và xử lý các 

tình huống khi xảy ra sự cố. 

c) Vật tư, hậu cần tại chỗ: 

- Xác định các loại vật tƣ có thể trƣng dụng để đối phó với gió mạnh trên biển: 

+ Vật tƣ dùng để xử lý sự cố các công trình, đặc biệt là các hệ thống đê biển; 

+ Vật tƣ dùng để giúp dân chằng chống nhà cửa (bao tải, gạch, cát, dây điện….). 

- Bổ sung, dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm cho ngƣời dân khi cần thiết. 

Kịch bản 3: Gió trên cấp 9 vùng biển ven bờ (RRTT cấp 3) 

Thực hiện theo phƣơng án ứng phó với RRTT cấp 2 và triển khai một số nhiệm 

vụ sau: 

a) Nội dung lực lượng tại chỗ: 

Huy động lực lƣợng tại chỗ để thực hiện các công việc: 

- Đảm bảo an toàn về tàu thuyền, cơ sở nuôi trồng thủy sản ven biển và trên bờ: 

+ Neo đậu tàu thuyền tại bến; 

+ Di chuyển lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy hản sản vào nơi an toàn; 

+ Rà soát, kiểm tra và có biện pháp cƣỡng chế đối với các cơ sở để ngƣời tại các 

lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản. 

- Đảm bảo an toàn về ngƣời tại các nhà tạm, nhà yếu ven biển; 
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+ Hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa, các công trình;  

+ Hỗ trợ dân thu dọn đồ đạc và sơ tán đến nơi an toàn; 

- Đảm bảo an toàn các công trình, cơ sở hạ tầng: 

- Tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ngƣời: tổ chức tìm ngƣời, phƣơng tiện bị mất 

tích do nƣớc dâng; cứu chữa ngƣời bị thƣơng; lai dắt các phƣơng tiện bị sự cố trên 

biển về nơi an toàn. 

b) Chỉ đạo, chỉ huy tại chỗ: 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền: 

+ Thông tin tới thuyền trƣởng, chủ các phƣơng tiện tàu, tàu du lịch, thuyền và các 

phƣơng tiện đang hoạt động trên biển biết về gió mạnh trên biển để chủ động các biện 

pháp phòng tránh; 

+ Quản lý tàu thuyền của địa phƣơng: Thống kê, kiểm đếm số lƣợng tàu thuyền 

hoạt động trên biển, ven bờ và neo đậu; 

+ Hƣớng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; 

+ Cấm biển (nếu cần); 

+ Đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ở khu neo đậu; 

+ Sơ tán dân trên lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

+ Di chuyển ngƣời và lồng bè, cơ sở nuôi trồng thủy sản vào khu vực an toàn.  

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn về ngƣời, tài sản, cơ sở hạ tầng vùng ven bờ:  

+ Chằng chống nhà cửa khu vực ven biển; 

+ Sơ tán dân ở những khu vực nhà tạm, nhà bán kiên cố hoặc dân sống ở các 

huyện ven biển bị ảnh hƣởng trực tiếp của gió mạnh trên đến nơi an toàn; 

+ Tuần tra canh gác đối với hệ thống đê biển đề phòng nƣớc dâng, sóng, gió gây 

sạt lở; 

+ Bố trí lực lƣợng tại các công trình trọng điểm; 

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân:  

+ Ra lệnh sơ tán dân, yêu cầu nhân dân các vùng bị ảnh hƣởng đi sơ tán (Số hộ 

dân/số nhân khẩu của các huyện/xã cần sơ tán, địa điểm sơ tán); 

+ Cƣỡng chế đối với các trƣờng hợp không thực hiện sơ tán; 

- Chỉ đạo công tác đảm bảo hậu cần tại nơi sơ tán; 

- Điều phối các lực lƣợng vũ trang, dân quân tự vệ, xung kích,… trên các địa bàn 

để tránh chồng chéo; 

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, sở ngành theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh 

vực quản lý; xác định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình huống; 

- Trực ban 24/24h để theo dõi, nắm bắt thông tin, truyền tải thông tin và xử lý các 

tình huống khi xảy ra sự cố. 

c) Nội dung phương tiện, vật tư tại chỗ: 

- Huy động các phƣơng tiện để hỗ trợ dân trong quá trình sơ tán; 

- Đảm bảo hậu cần từ nguồn dự trữ của chính quyền và nhân dân tại nơi sơ tán; 

- Tiếp tục bổ sung, dự trữ lƣơng thực, nhu yếu phẩm từ những ngƣời dân; 

- Đảm bảo vật tƣ dự trữ để xử lý khẩn cấp tại các sự cố về đê điều, hồ đập và các 

sự cố khác. 
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3.1.3 Phƣơng án ứng phó với động đất. 

3.13.1. Bƣớc 1: Xác định thời điểm ứng phó với động đất. 

- Động đất xảy ra với cấp độ VI trở xuống. 

 - Động đất cấp VII trở lên. 

 - Động đất với cƣờng độ lớn (>9 độRichter).  

3.13.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với động đất. 

- Kịch bản 1: Động đất xảy ra với cấp độ VI trở xuống với chấn tâm trong khu 

vực tỉnh (rủi ro thiên tai cấp độ 1). 

- Kịch bản 2:Động đất cấp VII trở lên với chấn tâm trong khu vực tỉnh hoặc ảnh 

hƣởng do chấn tâm ở khu vực lân cận (rủi ro thiên tai cấp độ 3-4). 

- Kịch bản 3:Động đất với cƣờng độ lớn (>9 độRichter) xảy ra ở khu vực rãnh 

nƣớc sâu Manila – Philippin (rủi ro thiên tai cấp độ 5).  

3.13.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó động đất. 

Bảng 3. 14: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó động đất.  

 

Cấp 

độ 

rủi 

ro 

Cấp độ 
Đối tƣợng bị ảnh 

hƣởng 
Phƣơng án ứng phó 

1 

Động đất 

xảy ra với 

cấp độ VI 

trở xuống 

với chấn tâm 

trong khu 

vực tỉnh,  

- Hoạt động sản xuất, 

sinh hoạt của ngƣời 

dân bị ảnh hƣởng. 

- Đô thị 

- Các công trình, cơ sở 

hạ tầng,… 

- Các công trình 

phòng chống thiên tai 

(đê, kè, hồ chứa nƣớc, 

công trình giao thông) 

bị sự cố; 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24 giờ để nhận và 

truyền tin cảnh báo từ Viện Vật lý địa cầu; 

- Chỉ đạo các sở, ngành nhất là lực lƣợng công an, 

quân đội chuẩn bị lực lƣợng, phƣơng tiện và trang 

thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố về 

công trình, cơ sở hạ tầng. 

- Sẵn sàng các lực lƣợng, đặc biệt là lực lƣợng 

quân đội, công an để ứng phó khi xảy ra các sự 

cố; 

- Sẵn sàng các phƣơng tiện, vật tƣ để di chuyển và 

xử lý các sự cố. 

2 

Động đất 

cấp VII trở 

lên với chấn 

tâm trong 

khu vực tỉnh 

hoặc ảnh 

hƣởng do 

chấn tâm ở 

khu vực lân 

cận   

- Hoạt động sản xuất, 

sinh hoạt của ngƣời 

dân bị ảnh hƣởng. 

- Đô thị 

- Các công trình, cơ sở 

hạ tầng, ,… 

- Các công trình 

phòng chống thiên tai 

(đê, kè, hồ chứa nƣớc, 

công trình giao thông) 

bị sự cố; 

- Các công trình, cơ sở 

hạ tầng (nhà cửa, công 

trình đê điều, pctt,…) 

- Chỉ đạo công tác ứng phó bằng các văn bản 

(công điện, chỉ thị,..); 

- Chỉ đạo các sở ngành triển khai các biện pháp 

đảm bảo an toàn hồ chứa nƣớc khi có sự cố do 

động đất gây ra; thƣờng xuyên thông tin về an 

toàn hồ chứa đến các địa phƣơng liên quan để 

phối hợp ứng phó, thực hiện sơ tán dân nhằm đảm 

bảo an toàn tính mạng cho ngƣời dân ở các vùng 

hạ du hồ chứa; 

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân; 

- Chỉ huy lực lƣợng ứng phó tại hiện trƣờng. 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện, kinh phí, vật 

tƣ, tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển ngƣời dân 

sơ tán, hỗ trợ lƣơng thực, nƣớc uống, nhu yếu 

phẩm,… tại nơi sơ tán; 

- Tổ chức lực lƣợng, phƣơng tiện, vật tƣ để chi 

viện, tìm kiếm cứu nạn khi có động đất: thực hiện 

công tác tìm kiếm cứu nạn đối với ngƣời bị nạn 
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Cấp 

độ 

rủi 

ro 

Cấp độ 
Đối tƣợng bị ảnh 

hƣởng 
Phƣơng án ứng phó 

trong tình huống nhà sập, cây lớn, trụ điện ngã 

đổ… do động đất gây ra, huy động lực lƣợng, 

phƣơng tiện tiến hành cứu ngƣời kẹt trong các 

đống đổ nát; 

- Tăng cƣờng lực lƣợng các y, bác sĩ của các bệnh 

viện thực hiện công tác cứu chữa ngƣời bị thƣơng. 

Có thể lập phƣơng án bệnh viện dã chiến khi có 

nhiều ngƣời bị thƣơng; hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, 

chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hƣởng; 

- Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm và cung cấp nƣớc sạch tại các vùng trọng 

điểm. Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại 

cộng đồng dân cƣ ở những vùng xảy ra động đất 

để hỗ trợ tăng cƣờng cơ số thuốc, hoá chất phục 

vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

và xử lý vệ sinh mô trƣờng, phòng ngừa dịch 

bệnh; 

- Triển khai phƣơng án phòng cháy, chữa cháy; dò 

tìm, xử lý và vô hiệu hóa các vật liệu cháy nổ có 

thể còn sót lại, ứng phó với các tình huống hơi 

độc, hơi ngạt; 

- Huy động máy móc, thiết bị của các đơn vị, 

doanh nghiệp đang thực hiện xây dựng trên địa 

bàn tỉnh để phối hợp với tìm kiếm cứu nạn trong 

các tình huống sập nhà do động đất gây ra; 

- Triển khai phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự tại 

khu vực dân di dời để bảo vệ tài sản ngƣời dân; 

điều phối giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, 

tránh trƣờng hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình; đảm 

bảo an toàn giao thông, phong tỏa các cầu vƣợt, 

hầm chui cho đến khi có kết luận về độ an toàn 

sau động đất. 

5 

Động đất 

với cƣờng 

độ lớn (>9 

độRichter) 

xảy ra ở khu 

vực rãnh 

nƣớc sâu 

Manila – 

Philippin,  

- Hoạt động sản xuất, 

sinh hoạt của ngƣời 

dân bị ảnh hƣởng. 

- Đô thị 

- Các công trình, cơ sở 

hạ tầng, ,… 

- Các công trình 

phòng chống thiên tai 

(đê, kè, hồ chứa nƣớc, 

công trình giao thông) 

bị sự cố; 

- Dân sống ven sông 

ven biển, đất liền khu 

vực trũng thấp,… 

+  Lập Ban chỉ huy tiền phƣơng tại các vùng trọng 

điểm có sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 

Trung ƣơng về Phòng chống thiên tai và Ủy ban 

ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

+  Thực hiện sự chỉ đạo, chỉ huy theo cấp trên. 

+  Huy động lực lƣợng,phƣơng tiên sơ tán toàn bộ 

dân khu vực ven biển, khu vực lân cận bị ảnh 

hƣởng bởi nƣớc dâng đến nơi an toàn; 

+  Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện để ứng cứu 

kịp thời các tình huống cứu hộ cứu nạn, sự cố 

công trình; 

+  Tiếp tục triển khai nội dung đảm bảo an toàn 

giao thông, thông tin liên lạc, an ninh trật tự tại 

các khu vực bị ảnh hƣởng và khu vực đƣợc huy 
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Cấp 

độ 

rủi 

ro 

Cấp độ 
Đối tƣợng bị ảnh 

hƣởng 
Phƣơng án ứng phó 

- Cơ sở hạ tầng; 

- Các hoạt động sản 

xuất, kinh tế, xã hội 

trên toàn tỉnh. 

động để dân đến sơ tán. 

 

3.13.4. Bƣớc 4: Xác định phƣơng án ứng phó theo các thời điểm. 

Kịch bản 1: Động đất xảy ra với cấp độ VI trở xuống với chấn tâm trong 

khu vực tỉnh (rủi ro thiên tai cấp độ 1) 

Lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ 

- Sẵn sàng các lực lƣợng, đặc biệt là lực lƣợng quân đội, công an để ứng phó khi 

xảy ra các sự cố; 

- Sẵn sàng các phƣơng tiện, vật tƣ để di chuyển và xử lý các sự cố. 

Công tác chỉ đạo, chỉ huy 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24 giờ để nhận và truyền tin cảnh báo từ Viện 

Vật lý địa cầu; 

- Chỉ đạo các sở, ngành nhất là lực lƣợng công an, quân đội chuẩn bị lực lƣợng, 

phƣơng tiện và trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố về công trình, cơ sở 

hạ tầng nhằm sẵn sàng ứng phó với tình huống động đất cấp mạnh hơn. 

Kịch bản 2: Động đất cấp VII trở lên với chấn tâm trong khu vực tỉnh hoặc 

ảnh hƣởng do chấn tâm ở khu vực lân cận và không có cảnh báo sóng thần (rủi 

ro thiên tai cấp độ 3-4) 

Ứng phó theo phƣơng châm 4 tại chỗ gồm: 

Thứ nhất: Chỉ đạo, chỉ huy 

- Chỉ đạo công tác ứng phó bằng các văn bản (công điện, chỉ thị,..); 

- Chỉ đạo các sở ngành triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa nƣớc 

khi có sự cố do động đất gây ra; thƣờng xuyên thông tin về an toàn hồ chứa đến các 

địa phƣơng liên quan để phối hợp ứng phó, thực hiện sơ tán dân nhằm đảm bảo an 

toàn tính mạng cho ngƣời dân ở các vùng hạ du hồ chứa; 

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân; 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phƣờng, thị trấn: 

+ Tổ chức trực ban 24/24 giờ chủ trì sơ tán dân, ngừng việc sơ tán, đƣa dân trở 

về theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh khi 

có cảnh báo dƣ chấn. 

+ Huy động lực lƣợng kinh phí, vật tƣ, phƣơng tiện tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ vận 

chuyển ngƣời dân sơ tán, hỗ trợ lƣơng thực, nƣớc uống, nhu yếu phẩm… 
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Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức điều động lực lƣợng chuyên trách và dự bị 

phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phƣơng các cấp và các Sở, ngành liên quan thực 

hiện sơ tán dân và đƣa dân trở về an toàn. 

Công an tỉnh: 

+ Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bố trí lực lƣợng tại 

những khu vực ngƣời dân di dời để bảo vệ tài sản ngƣời dân; 

+ Tăng cƣờng lực lƣợng cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ... điều phối giao 

thông, ổn định an ninh trật tự. 

+ Đảm bảo an ninh trật tự, tránh trƣờng hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình. 

+ Điều động cảnh sát giao thông phối hợp phong tỏa các cầu vƣợt, hầm chui 

chữ đến khi có kết luận về độ an toàn sau động đất. 

- Chỉ huy lực lƣợng ứng phó tại hiện trƣờng, chỉ đạo, điều động các lực lƣợng, 

phƣơng tiện vật tƣ để chi viện, tìm kiếm cứu nạn, khi có động đất để hạn chế thiệt hại 

đến mức thấp nhất. 

Thứ hai: Lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện, kinh phí, vật tƣ, tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ vận 

chuyển ngƣời dân sơ tán, hỗ trợ lƣơng thực, nƣớc uống, nhu yếu phẩm,… tại nơi sơ 

tán; 

- Tổ chức lực lƣợng, phƣơng tiện, vật tƣ để chi viện, tìm kiếm cứu nạn khi có 

động đất: thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đối với ngƣời bị nạn trong tình huống 

nhà sập, cây lớn, trụ điện ngã đổ… do động đất gây ra, huy động lực lƣợng, phƣơng 

tiện tiến hành cứu ngƣời kẹt trong các đống đổ nát; 

- Tăng cƣờng lực lƣợng các y, bác sĩ của các bệnh viện thực hiện công tác cứu 

chữa ngƣời bị thƣơng. Có thể lập phƣơng án bệnh viện dã chiến khi có nhiều ngƣời bị 

thƣơng; hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hƣởng; 

- Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp nƣớc sạch 

tại các vùng trọng điểm. Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại cộng đồng dân cƣ 

ở những vùng xảy ra động đất để hỗ trợ tăng cƣờng cơ số thuốc, hoá chất phục vụ 

công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trƣờng, phòng ngừa 

dịch bệnh; 

- Triển khai phƣơng án phòng cháy, chữa cháy; dò tìm, xử lý và vô hiệu hóa các 

vật liệu cháy nổ có thể còn sót lại, ứng phó với các tình huống hơi độc, hơi ngạt; 

- Huy động máy móc, thiết bị của các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện xây 

dựng trên địa bàn tỉnh để phối hợp với tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống sập nhà 

do động đất gây ra; 

- Triển khai phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực dân di dời để bảo vệ 

tài sản ngƣời dân; điều phối giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, tránh trƣờng hợp kẻ 

xấu lợi dụng tình hình; đảm bảo an toàn giao thông, phong tỏa các cầu vƣợt, hầm chui 

cho đến khi có kết luận về độ an toàn sau động đất. 

Kịch bản 3: Động đất với cường độ lớn (>9 độRichter) xảy ra ở khu vực rãnh 

nước sâu Manila – Philippin, dự báo có thể tạo ra sóng thần cao 5m ở khu vực vùng 

biển của tỉnh. Thời gian sóng thần đi từ vùng rãnh nước sâu Manila tới vùng bờ 

biển Việt Nam sau khoảng 2 giờ (rủi ro thiên tai cấp độ 5) 

- Ra lệnh sơ tán dân toàn bộ khu vực ven biển và khu vực lân cận; 
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- Huy động lực lƣợng toàn tỉnh để tổ chức sơ tán dân; ứng cứu tìm kiếm cứu nạn; 

- Các nội dung khác thực hiện nhƣ đối với tình huống 2. 

3.14.Phƣơng án ứng phó với sóng thần. 

3.14.1. Bƣớc 1: Xác định thời điểm ứng phó với sóng thần. 

- Khi phát hiện sóng thần không có sức hủy diệt, nhƣng có thể gây ra sóng lớn, 

bất ngờ ở các dải ven biển. 

 - Động đất với cƣờng độ lớn (>9 độRichter) xảy ra ở khu vực rãnh nƣớc sâu 

Manila – Philippin, dự báo có thể tạo ra sóng thần cao 5m ở khu vực vùng biển của 

tỉnh. Thời gian sóng thần đi từ vùng rãnh nƣớc sâu Manila tới vùng bờ biển Việt Nam 

sau khoảng 2 giờ (rủi ro thiên tai cấp độ 5). 

3.14.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với sóng thần. 

- Kịch bản 1: Khi phát hiện sóng thần không có sức hủy diệt, nhƣng có thể gây 

ra sóng lớn, bất ngờ ở các dải ven biển (rủi ro thiên tai cấp độ 3). 

- Kịch bản 2: Động đất với cƣờng độ lớn (>9 độRichter) xảy ra ở khu vực rãnh 

nƣớc sâu Manila – Philippin, dự báo có thể tạo ra sóng thần cao 5m ở khu vực vùng 

biển của tỉnh. Thời gian sóng thần đi từ vùng rãnh nƣớc sâu Manila tới vùng bờ biển 

Việt Nam sau khoảng 2 giờ (rủi ro thiên tai cấp độ 5). 

3.14.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó sóng thần. 

Bảng 3. 15: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó sóng thần.  

 

Cấp 

độ 

rủi 

ro 

Cấp độ 
Đối tƣợng bị ảnh 

hƣởng 
Phƣơng án ứng phó 

3 

Khi phát 

hiện sóng 

thần không 

có sức hủy 

diệt, nhƣng 

có thể gây 

ra sóng lớn, 

bất ngờ ở 

các dải ven 

biển (rủi ro 

thiên tai 

cấp độ 3). 

- Hoạt động sản xuất, 

sinh hoạt của ngƣời 

dân bị ảnh hƣởng. 

- Đô thị 

- Các công trình, cơ sở 

hạ tầng,… 

- Các công trình 

phòng chống thiên tai 

(đê, kè, hồ chứa nƣớc, 

công trình giao thông) 

bị sự cố; 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24 giờ để nhận và 

truyền tin cảnh báo từ Viện Vật lý địa cầu; 

- Chỉ đạo các sở, ngành nhất là lực lƣợng công an, 

quân đội chuẩn bị lực lƣợng, phƣơng tiện và trang 

thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố về 

công trình, cơ sở hạ tầng. 

- Sẵn sàng các lực lƣợng, đặc biệt là lực lƣợng 

quân đội, công an để ứng phó khi xảy ra các sự 

cố; 

- Sẵn sàng các phƣơng tiện, vật tƣ để di chuyển và 

xử lý các sự cố. 

5 

Động đất 

với cƣờng 

độ lớn (>9 

độRichter) 

xảy ra ở 

khu vực 

rãnh nƣớc 

sâu Manila 

– Philippin, 

dự báo có 

- Hoạt động sản xuất, 

sinh hoạt của ngƣời 

dân bị ảnh hƣởng. 

- Đô thị 

- Các công trình, cơ sở 

hạ tầng, ,… 

- Các công trình 

phòng chống thiên tai 

(đê, kè, hồ chứa nƣớc, 

công trình giao thông) 

- Chỉ đạo công tác ứng phó bằng các văn bản 

(công điện, chỉ thị,..); 

- Chỉ đạo các sở ngành triển khai các biện pháp 

đảm bảo an toàn hồ chứa nƣớc khi có sự cố do 

động đất gây ra; thƣờng xuyên thông tin về an 

toàn hồ chứa đến các địa phƣơng liên quan để 

phối hợp ứng phó, thực hiện sơ tán dân nhằm đảm 

bảo an toàn tính mạng cho ngƣời dân ở các vùng 

hạ du hồ chứa; 

- Chỉ đạo công tác sơ tán dân; 
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Cấp 

độ 

rủi 

ro 

Cấp độ 
Đối tƣợng bị ảnh 

hƣởng 
Phƣơng án ứng phó 

thể tạo ra 

sóng thần 

cao 5m ở 

khu vực 

vùng biển 

của tỉnh. 

Thời gian 

sóng thần 

đi từ vùng 

rãnh nƣớc 

sâu Manila 

tới vùng bờ 

biển Việt 

Nam sau 

khoảng 2 

giờ 

bị sự cố; 

- Các công trình, cơ sở 

hạ tầng (nhà cửa, công 

trình đê điều, pctt,…) 

- Chỉ huy lực lƣợng ứng phó tại hiện trƣờng. 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện, kinh phí, vật 

tƣ, tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển ngƣời dân 

sơ tán, hỗ trợ lƣơng thực, nƣớc uống, nhu yếu 

phẩm,… tại nơi sơ tán; 

- Tổ chức lực lƣợng, phƣơng tiện, vật tƣ để chi 

viện, tìm kiếm cứu nạn khi có động đất: thực hiện 

công tác tìm kiếm cứu nạn đối với ngƣời bị nạn 

trong tình huống nhà sập, cây lớn, trụ điện ngã 

đổ… do động đất gây ra, huy động lực lƣợng, 

phƣơng tiện tiến hành cứu ngƣời kẹt trong các 

đống đổ nát; 

- Tăng cƣờng lực lƣợng các y, bác sĩ của các bệnh 

viện thực hiện công tác cứu chữa ngƣời bị thƣơng. 

Có thể lập phƣơng án bệnh viện dã chiến khi có 

nhiều ngƣời bị thƣơng; hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, 

chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hƣởng; 

- Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm và cung cấp nƣớc sạch tại các vùng trọng 

điểm. Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại 

cộng đồng dân cƣ ở những vùng xảy ra động đất 

để hỗ trợ tăng cƣờng cơ số thuốc, hoá chất phục 

vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

và xử lý vệ sinh mô trƣờng, phòng ngừa dịch 

bệnh; 

- Triển khai phƣơng án phòng cháy, chữa cháy; dò 

tìm, xử lý và vô hiệu hóa các vật liệu cháy nổ có 

thể còn sót lại, ứng phó với các tình huống hơi 

độc, hơi ngạt; 

- Huy động máy móc, thiết bị của các đơn vị, 

doanh nghiệp đang thực hiện xây dựng trên địa 

bàn tỉnh để phối hợp với tìm kiếm cứu nạn trong 

các tình huống sập nhà do động đất gây ra; 

- Triển khai phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự tại 

khu vực dân di dời để bảo vệ tài sản ngƣời dân; 

điều phối giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, 

tránh trƣờng hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình; đảm 

bảo an toàn giao thông, phong tỏa các cầu vƣợt, 

hầm chui cho đến khi có kết luận về độ an toàn 

sau động đất. 

 

3.14.4. Bƣớc 4: Xác định phƣơng án ứng phó theo các thời điểm. 

Kịch bản 1: Khi phát hiện sóng thần không có sức hủy diệt, nhƣng có thể 

gây ra sóng lớn, bất ngờ ở các dải ven biển (rủi ro thiên tai cấp độ 3) 

a) Lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ: 
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- Sẵn sàng các lực lƣợng, đặc biệt là lực lƣợng quân đội, công an để ứng phó khi 

xảy ra các sự cố; 

- Sẵn sàng các phƣơng tiện, vật tƣ để di chuyển và xử lý các sự cố. 

b) Công tác chỉ đạo, chỉ huy: 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24 giờ để nhận và truyền tin cảnh báo từ Viện Vật 

lý địa cầu; 

- Chỉ đạo công tác ứng phó bằng các văn bản (công điện, chỉ thị,..); 

- Chỉ đạo các sở, ngành nhất là lực lƣợng công an, quân đội chuẩn bị lực lƣợng, 

phƣơng tiện và trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố về đê điều công 

trình, cơ sở hạ tầng ven biển. 

- Chỉ đạo các sở ngành triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khu vực ven 

biển, thực hiện sơ tán dân nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho ngƣời; 

- Chỉ đạo công tác kêu gọi tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc chạy ra xa 

bờ; 

- Chỉ huy lực lƣợng ứng phó tại hiện trƣờng. 

Kịch bản 2: Động đất với cƣờng độ lớn (>9 độRichter) xảy ra ở khu vực 

rãnh nƣớc sâu Manila – Philippin, dự báo có thể tạo ra sóng thần cao 5m ở khu 

vực vùng biển của tỉnh. Thời gian sóng thần đi từ vùng rãnh nƣớc sâu Manila tới 

vùng bờ biển Việt Nam sau khoảng 2 giờ (rủi ro thiên tai cấp độ 5). 

a) Lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ: 

-  Huy động lực lƣợng toàn tỉnh để tổ chức sơ tán dân; ứng cứu tìm kiếm cứu nạn; 

- Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện kinh phí, vật tƣ, tại chỗ hỗ trợ vận chuyển 

ngƣời dân sơ tán, hỗ trợ lƣơng thực, nƣớc uống, nhu yếu phẩm…tại nơi sơ tán; 

- Tổ chức lực lƣợng, phƣơng tiện, vật tƣ để chi viện, tìm kiếm cứu nạn khi có 

sóng thần: thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đối với ngƣời bị nạn trong tình huống 

bị cuốn trôi, tàu thuyền bị chìm…do sóng thần gây ra, huy động lực lƣợng; 

- Tăng cƣờng lực lƣợng các y, bác sĩ của các bệnh viện thực hiện công tác cứu 

chữa ngƣời bị thƣơng. Có thể lập phƣơng án bệnh viện dã chiến khi có nhiều ngƣời bị 

thƣơng; hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hƣởng; 

- Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp nƣớc sạch 

tại các vùng trọng điểm. Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại cộng đồng dân cƣ 

ở những vùng xảy ra song thần để hỗ trợ tăng cƣờng cơ số thuốc, hoá chất phục vụ 

công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trƣờng, phòng ngừa 

dịch bệnh; 

- Triển khai phƣơng án  dò tìm, xử lý và vô hiệu hóa các kho hóa chất phát tán ra 

môi trƣờng; 

- Triển khai phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực dân di dời để bảo vệ 

tài sản ngƣời dân; điều phối giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, tránh trƣờng hợp kẻ 

xấu lợi dụng tình hình. 

b) Công tác chỉ đạo, chỉ huy: 

- Phát cảnh báo trên hệ thống cảnh báo thiên tai đa mục tiêu (đối với các tỉnh đã 

xây dựng), trên các mạng viễn thông đến từng ngƣời dân; 

- Chỉ đạo công tác trực ban 24/24 giờ để nhận và truyền tin cảnh báo từ Viện Vật 

lý địa cầu; 
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- Chỉ đạo công tác ứng phó bằng các văn bản (công điện, chỉ thị,..); 

- Ra lệnh sơ tán dân toàn bộ khu vực ven biển và khu vực lân cận; 

- Chỉ đạo các sở ngành triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khu vực ven 

biển; 

- Chỉ đạo công tác kêu gọi tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc chạy ra xa 

bờ; 

- Chỉ huy lực lƣợng ứng phó tại hiện trƣờng. 

3.15.Phƣơng án ứng phó với cháy rừng tự nhiên 

3.15.1. Bƣớc 1: Xác định thời điểm ứng phó với cháy rừng tự nhiên. 

- Nhiệt độ cao từ 39
0
C-40

0
C kéo dài từ 3-10 ngày hoặc Nhiệt độ cao trên 40

0
C 

kéo dài từ 5-10 ngày, nguy cơ cháy rừng trong thời gian xảy ra nắng nóng. 

- Nhiệt độ cao trên 400C kéo dài trên 10 ngày (rủi ro thiên tai cấp 3), nguy cơ 

cháy rừng trong thời gian xảy ra nắng nóng. 

3.15.2. Bƣớc 2: Xác định các kịch bản ứng phó với cháy rừng tự nhiên. 

Đám cháy mới phát sinh (cháy nhỏ): Trƣờng hợp cháy rừng với quy mô đám 

cháy có diện tích cháy dƣới 01 ha, và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực khác hạn 

chế. 

Đám cháy trung bình: Trƣờng hợp cháy rừng với quy mô đám cháy vừa, khả 

năng phát triển nhanh, ngoài khả năng chữa cháy của xã, phƣờng có diện tích đám 

cháy từ 01 - 03 ha, và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực xung quanh. 

Cháy lớn, cực kỳ nguy hiểm: Trƣờng hợp cháy rừng với quy mô đám cháy lớn, 

lan nhanh trên diện rộng, ngoài khả năng chữa cháy của huyện có diện tích đám cháy 

từ 03 - 15 ha. 

3.15.3. Bƣớc 3: Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó cháy rừng tự 

nhiên. 

Bảng 3. 16:Xác định phạm vi ảnh hƣởng và phƣơng án ứng phó cháy rừng tự nhiên. 

Cấp độ rủi ro Cƣờng độ 
Khu vực đối tƣợng bị 

ảnh hƣởng 
Phƣơng án ứng phó 

1 

Đám cháy 

mới phát 

sinh (cháy 

nhỏ) 

Yên Đồng (Huyện Yên 

Mô); Ninh Hải, Trƣờng 

Yên (Huyện Hoa Lƣ) 

Đám cháy mới phát sinh, quy 

mô đám cháy dƣới 01 ha và 

không có nguy cơ cháy lan 

sang các khu vực lân cận; có 

thể kiểm soát đƣợc bởi lực 

lƣợng chữa cháy rừng tại chỗ 

của chủ rừng hoặc của cấp xã. 

Chủ tịch UBND xã, phƣờng và 

chủ rừng nơi xảy ra cháy rừng, 

tổ chức huy động ngay lực 

lƣợng tại chỗ tiến hành các 

biện pháp chữa cháy rừng, thực 

hiện phƣơng châm 4 tại chỗ, 

kiên quyết dập tắt đám cháy 

rừng. 

Khi phát hiện cháy rừng, chủ 

rừng phải huy động ngay lực 

lƣợng, công cụ để chừa cháy. 
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Cấp độ rủi ro Cƣờng độ 
Khu vực đối tƣợng bị 

ảnh hƣởng 
Phƣơng án ứng phó 

+ Đối với chủ rừng là hộ gia 

đình, cá nhân thì trƣờng thôn, 

bán nơi xảy ra cháy rừng phải 

huy động lực lƣợng, phƣơng 

tiện cần thiết của thôn, bản để 

chữa cháy. Đồng thời với việc 

tổ chức chữa cháy phải báo cáo 

ngay cho Kiểm lâm địa bàn, ủy 

ban nhân dân cấp xã đê có 

phƣơng án hỗ trợ kịp thời. Chủ 

tịch ủy ban nhân dân xã khẩn 

trƣơng đến hiện trƣờng đám 

cháy, trực tiếp chỉ đạo chữa 

cháy rừng và huy động lực 

lƣợng, phƣơng tiện, thiết bị của 

tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi 

quản lý để chữa cháy rừng. 

+ Đối với chủ rừng là tổ chức, 

khi phát hiện đám cháy, chủ 

rừng phải khẩn trƣơng huy 

động lực lƣợng, phƣơng tiện 

thiết bị của chủ rừng để chữa 

cháy rừng; chủ rừng trực tiếp 

là ngƣời chỉ đạo, chi huy chữa 

cháy rùng. Đồng thời với việc 

tổ chức chữa cháy phải báo cáo 

ngay cho Kiểm lâm địa bàn, ủy 

ban nhân dân cấp xã để có 

phƣơng án hỗ trợ kịp thời. 

Kiểm lâm địa bàn có trách 

nhiệm báo cáo ngay cho Hạt 

trƣởng Hạt Kiểm lâm tình hình 

diễn biến cháy rừng, tỉnh hình 

tổ chức cứu chữa, để có 

phƣơng án hỗ trợ kịp thời và 

trực tiếp tham gia chữa cháy 

rừng. 

Trong trƣờng hợp vƣợt quá khả 

năng kiểm soát của cấp xã, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân câp 

xà báo cáo ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Ban chi huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn cấp huyện để huy 

động lực lƣợng hỗ trợ chữa 

cháy rừng (khi báo cáo cần nói 

rõ địa điểm đƣờng đi và hƣớng 

lan tràn của đám cháy).  

2 Đám cháy Gia Hòa, Gia Vân, Gia Đám cháy có quy mô từ 01 ha 
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Cấp độ rủi ro Cƣờng độ 
Khu vực đối tƣợng bị 

ảnh hƣởng 
Phƣơng án ứng phó 

trung bình Thanh, Gia Hƣng, Gia 

Sinh (Huyện Gia Viễn); 

Đông Sơn, Yên Sơn, 

Quang Sơn và Nam Sơn 

(Thành phố Tam Điệp) 

đến 03 ha, chủ rừng, ủy ban 

nhân dân cấp xã chƣa kiểm 

soát, dập tắt đƣợc, có nguy cơ 

cháy lan sang các khu vực lân 

cận; cần huy động lực lƣợng, 

phƣơng tiện chữa cháy rừng 

của cấp huyện. 

Sau khi nhận đƣợc báo cáo của 

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 

xã Chủ tịch ủy ban nhân dân 

cấp huyện huy động ngay lực 

lƣợng cơ động của huyện (Hạt 

Kiểm lâm; Công an phòng 

cháy, chữa cháy huyện và 

Quân sự huyện) khẩn trƣơng 

tiếp cận hiện trƣờng để chỉ đạo 

chữa cháy rừng; và huy động 

lực lƣợng phƣơng tiện trên địa 

bàn các xã lân cận để tham gia 

hỗ trợ chữa cháy rừng. 

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 

huyện có mặt tại hiện trƣờng là 

ngƣời trực tiếp chỉ đạo chừa 

cháy rừng. Lực lƣợng Kiểm 

lâm là lực lƣợng nòng cốt 

hƣớng dẫn chữa cháy, chỉ 

đƣờng cho lực lƣợng chữa 

cháy rừng. 

Khi có nhiều lực lƣợng tham 

gia chữa cháy rừng, ngƣời chỉ 

huy chữa cháy của từng lực 

lƣợng chịu sự chỉ đạo chung 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân 

cấp huyện; 

Ngƣời chỉ huy chữa cháy rừng 

của từng lực lƣợng nhƣ sau: 

+ Đối với lực lƣợng Quân đội, 

Cảnh sát phòng cháy chữa 

cháy, thủ trƣởng đơn vị là 

ngƣời chi huy chữa cháy rừng. 

+ Đối với lực lƣợng bảo vệ 

rừng của chủ rừng là tổ chức, 

ngƣời đứng đầu tổ chức là 

ngƣời chỉ huy hoặc ủy quyền 

ngƣời chỉ huy chữa cháy rừng. 

+ Đối với các lực lƣợng khác 

tham gia chừa cháy rừng thực 

hiện theo quy định của pháp 

luật về phòng cháy và chữa 
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Cấp độ rủi ro Cƣờng độ 
Khu vực đối tƣợng bị 

ảnh hƣởng 
Phƣơng án ứng phó 

cháy. 

Khi triển khai chữa cháy hoặc 

phân tích, đánh giá vụ cháy 

xảy ra ở nơi khó khăn, phức 

tạp và các lực lƣợng trên địa 

bàn huyện không tự giải quyết 

đƣợc, vƣợt quá khả năng kiểm 

soát cùa cấp huyện, Chủ tịch 

ủy ban nhân dân cấp huyện báo 

cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Ban phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

cấp tỉnh để huy động chữa 

cháy rừng.  

3 

Cháy lớn, 

cực kỳ nguy 

hiểm 

Xích Thổ, Thạch Bình, 

Cúc Phƣơng, Kỳ Phú, Phú 

Long, Quảng Lạc, Quỳnh 

Lƣu, Sơn Lai (Huyện Nho 

Quan) 

Đám cháy có quy mô từ 03 ha 

đến 15 ha, chủ rừng, ủy ban 

nhân dân cấp huyện không 

kiểm soát, dập tắt đƣợc, có 

nguy cơ cháy lan sang các khu 

vực lân cận; cần huy động lực 

lƣợng, phƣơng tiện chữa cháy 

rừng của cấp tỉnh. 

Sau khi nhận đƣợc báo cáo của 

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Chủ tịch ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh tổ chức huy động 

tối đa lực lƣợng, phƣơng tiện, 

thiết bị của tổ chức, cá nhân 

thuộc phạm vi quản lý đê chừa 

cháy rừng; khẩn trƣơng tiếp 

cận đám cháy để chỉ đạo chữa 

cháy rừng; cụ thể: 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn: Chỉ đạo Chi cục 

Kiểm lâm huy động tối đa lực 

lƣợng, phƣơng tiện đến khu 

vực xày ra cháy rừng đe hƣớng 

dần các lực lƣợng và tham gia 

chữa cháy rừng. 

+ Bộ Chi huy Quân sự tỉnh: 

Huy động đơn vị quân đội của 

địa phƣơng tham gia chữa cháy 

rừng theo yêu cầu của Ban 

phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn cấp tỉnh. 

+ Công an tỉnh: Điều động lực 

lƣợng, phƣơng tiện của Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy 

tham gia chữa cháy rừng (bao 
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Cấp độ rủi ro Cƣờng độ 
Khu vực đối tƣợng bị 

ảnh hƣởng 
Phƣơng án ứng phó 

gồm cả xe chữa cháy ở những 

nơi có thể tiếp cận đƣợc mục 

tiêu); nhanh chóng triển khai 

phƣơng án bảo vệ an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

tảng cƣờng tại các khu vực xảy 

ra cháy rừng và triển khai các 

phƣơng án bảo vệ các công 

trình trọng diêm. 

+ Sở Thông tin và Truyền 

thông: Bảo đảm thông tin liên 

lạc thông suốt ở các khu vực 

xảy ra cháy rừng theo yêu cầu 

của Ban phòng chổng thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn cấp tinh; 

quy định che dộ ƣu tiên về 

thông tin, truyền tin, các dịch 

vụ bƣu chính phục vụ chữa 

cháy rừng đảm bảo nhanh 

chóng, an toàn, chính xác, 

thông suốt trong mọi tình 

huống. 

+ Sở Y tế: Cơ động các tổ y tế 

đến các địa bàn xảy ra cháy 

rừng theo sự phân công của 

Ban phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, để 

sẵn sàng cấp cứu ngƣời bị nạn, 

bảo đảm nguồn nƣớc sinh hoạt 

cho các lực lƣợng tham gia 

chữa cháy rừng. 

+ Sở Giao thông Vận tải: sẵn 

sàng các xe chuyên chở để chở 

ngƣời và thiết bị khi có yêu 

cầu. Triển khai ngày việc sửa 

chữa khắc phục các đoạn 

đƣờng bị hƣ hại trên các tuyến 

đƣờng thuộc phạm vi quản lý, 

bảo đảm giao thông để cơ động 

lực lƣợng đến khu vực xảy ra 

cháy rừng; đồng thời tìm 

đƣờng vòng vƣợt, phối hợp với 

Công an để ứng cứu, giải tỏa 

ách tắc giao thông.  

 

3.15.4.Bƣớc 4: Xác định phƣơng án ứng phó theo các thời điểm 

Kịch bản 1: Cháy nhỏ. 

Đám cháy mới phát sinh, quy mô đám cháy dƣới 01 ha và không có nguy cơ 
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cháy lan sang các khu vực lân cận; có thể kiểm soát đƣợc bởi lực lƣợng chữa cháy 

rừng tại chỗ của chủ rừng hoặc của cấp xã. 

Chủ tịch UBND xã, phƣờng và chủ rừng nơi xảy ra cháy rừng, tổ chức huy 

động ngay lực lƣợng tại chỗ tiến hành các biện pháp chữa cháy rừng, thực hiện 

phƣơng châm 4 tại chỗ, kiên quyết dập tắt đám cháy rừng. 

Khi phát hiện cháy rừng, chủ rừng phải huy động ngay lực lƣợng, công cụ để 

chừa cháy. 

+ Đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân thì trƣờng thôn, bán nơi xảy ra cháy 

rừng phải huy động lực lƣợng, phƣơng tiện cần thiết của thôn, bân đê chừa cháy. Đong 

thời với việc tổ chức chữa cháy phải báo cáo ngay cho Kiêm lâm địa bàn, ủy ban nhân 

dân cấp xã đê có phƣơng án hỗ trợ kịp thời. Chủ tịch ủy ban nhân dần xà khẩn trƣơng 

đến hiện trƣờng đám cháy, trực tiếp chi đạo chữa cháy rừng và huy động lực lƣợng, 

phƣơng tiện, thiết bị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý để chữa cháy rừng. 

+ Đối với chủ rừng là tổ chức, khi phát hiện đám cháy, chủ rừng phải khẩn 

trƣơng huy động lực lƣợng, phƣơng tiện thiết bị của chủ rừng để chữa cháy rừng; chủ 

rừng trực tiếp là ngƣời chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng. Đồng thời với việc tổ chức 

chữa cháy phải báo cáo ngay cho Kiểm lâm địa bàn, ủy ban nhân dân cấp xã để có 

phƣơng án hỗ trợ kịp thời. 

Kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm báo cáo ngay cho Hạt trƣởng Hạt Kiểm lâm 

tình hình diễn biến cháy rừng, tình hình tổ chức cứu chữa, để có phƣơng án hỗ trợ kịp 

thời và trực tiếp tham gia chữa cháy rừng. 

Trong trƣờng hợp vƣợt quá khả năng kiểm soát của cấp xã, Chủ tịch ủy ban 

nhân dân câp xã báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban chỉ huy phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện để huy động lực lƣợng hỗ trợ chữa cháy rừng (khi 

báo cáo cần nói rõ địa điểm, đƣờng đi và hƣớng lan tràn của đám cháy). 

Kịch bản 2: Cháy vừa, nguy hiểm 

Đám cháy có quy mô từ 01 ha đến 03 ha, chủ rừng, ủy ban nhân dân cấp xã 

chƣa kiểm soát, dập tắt đƣợc, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận; cần huy 

động lực lƣợng, phƣơng tiện chữa cháy rừng của cấp huyện. 

Sau khi nhận đƣợc báo cáo của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã Chủ tịch ủy 

ban nhân dân cấp huyện huy động ngay lực lƣợng cơ động của huyện (Hạt Kiểm lâm; 

Công an phòng cháy, chữa cháy huyện và Quân sự huyện) khẩn trƣơng tiếp cận hiện 

trƣờng để chỉ đạo chữa cháy rừng; và huy động lực lƣợng phƣơng tiện trên địa bàn các 

xã lân cận để tham gia hỗ trợ chữa cháy rừng. 

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có mặt tại hiện trƣờng là ngƣời trực tiếp 

chỉ đạo chữa cháy rừng. Lực lƣợng Kiểm lâm là lực lƣợng nòng cốt hƣớng dẫn chữa 

cháy, chỉ đƣờng cho lực lƣợng chữa cháy rừng. 

Khi có nhiều lực lƣợng tham gia chữa cháy rừng, ngƣời chỉ huy chữa cháy của 

từng lực lƣợng chịu sự chỉ đạo chung của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Ngƣời chỉ huy chữa cháy rừng của từng lực lƣợng nhƣ sau: 

+ Đối với lực lƣợng Quân đội, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thủ trƣởng đơn 

vị là ngƣời chỉ huy chữa cháy rừng. 

+ Đối với lực lƣợng bảo vệ rừng của chủ rừng là tổ chức, ngƣời đứng đầu tổ 

chức là ngƣời chỉ huy hoặc ủy quyền ngƣời chỉ huy chữa cháy rừng. 

+ Đối với các lực lƣợng khác tham gia chữa cháy rừng thực hiện theo quy định 

của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

Khi triển khai chữa cháy hoặc phân tích, đánh giá vụ cháy xảy ra ở nơi khó 
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khăn, phức tạp và các lực lƣợng trên địa bàn huyện không tự giải quyết đƣợc, vƣợt quá 

khả năng kiểm soát của cấp huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Chủ 

tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh 

để huy động chữa cháy rừng. 

Kịch bản 3: Cháy lớn, cực kỳ nguy hiểm 

Đám cháy có quy mô từ 03 ha đến 15 ha, chủ rừng, ủy ban nhân dân cấp huyện 

không kiểm soát, dập tắt đƣợc, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận; cần huy 

động lực lƣợng, phƣơng tiện chữa cháy rừng của cấp tỉnh. 

Sau khi nhận đƣợc báo cáo của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức huy động tối đa lực lƣợng, phƣơng tiện, thiết bị của 

tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý để chữa cháy rừng; khẩn trƣơng tiếp cận đám 

cháy để chỉ đạo chữa cháy rừng; cụ thể: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm huy động 

tối đa lực lƣợng, phƣơng tiện đến khu vực xảy ra cháy rừng để hƣớng dẫn các lực 

lƣợng và tham gia chữa cháy rừng. 

Bộ Chi huy Quân sự tỉnh: Huy động đơn vị quân đội của địa phƣơng tham gia 

chữa cháy rừng theo yêu cầu của Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp 

tỉnh. 

Công an tỉnh: Điều động lực lƣợng, phƣơng tiện của Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy tham gia chữa cháy rừng (bao gồm cả xe chữa cháy ở những nơi có thể tiếp cận 

đƣợc mục tiêu); nhanh chóng triển khai phƣơng án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, tăng cƣờng tại các khu vực xảy ra cháy rừng và triển khai các phƣơng án 

bảo vệ các công trình trọng điểm. 

Sở Thông tin và Truyền thông: Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt ở các khu 

vực xảy ra cháy rừng theo yêu cầu của Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

cấp tỉnh ; quy định chế độ ƣu tiên về thông tin, truyền tin, các dịch vụ bƣu chính phục 

vụ chữa cháy rừng đảm bảo nhanh chóng, an toàn, chính xác, thông suốt trong mọi 

tình huống. 

Sở Y tế: Cơ động các tổ y tế đến các địa bàn xảy ra cháy rừng theo sự phân 

công của Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, để sẵn sàng cấp cứu 

ngƣời bị nạn, bảo đảm nguồn nƣớc sinh hoạt cho các lực lƣợng tham gia chữa cháy 

rừng. 

Sở Giao thông Vận tải: sẵn sàng các xe chuyên chở đề chở ngƣời và thiết bị khi 

có yêu cầu. Triển khai ngày việc sửa chữa khắc phục các đoạn đƣờng bị hƣ hại trên 

các tuyến đƣờng thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm giao thông để cơ động lực lƣợng đến 

khu vực xảy ra cháy rừng; đồng thời tìm đƣờng vòng vƣợt, phối hợp với Công an để 

ứng cứu, giải tỏa ách tắc giao thông. 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan, tuỳ theo chức năng của mình cơ 

động lực lƣợng tham gia chữa cháy, sẵn sàng chi viện cho các đơn vị khác khi có yêu 

cầu của Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh. 

Khi có nhiều lực lƣợng tham gia chữa cháy rừng, thì ngƣời đứng đầu của từng 

lực lƣợng là ngƣời chỉ huy chữa cháy rừng, chịu sự chỉ đạo chung của Chủ tịch ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; 

Trƣờng hợp đám cháy lớn vƣợt quá khả năng kiểm soát của tỉnh hoặc đám cháy 

quy mô không lớn nhƣng có nguy cơ ảnh hƣởng đến ngƣời dân, đến an ninh quốc 

phòng, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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để huy động chữa cháy rừng. 

Trƣờng hợp cháy rừng với quy mô đám cháy quá lớn, lan nhanh trên diện rộng, 

ngoài khả năng chừa cháy của tỉnh. 

Đám cháy có diện tích từ 15 ha trở lên, vƣợt quá khả năng kiểm soát của tỉnh, 

hoặc đám cháy quy mô không lớn nhƣng có nguy cơ ảnh hƣởng đến ngƣời dân, đến an 

ninh quốc phòng, sự an toàn của các công trình quan trọng, các công trình, vật kiến 

trúc có nguy cơ gây cháy nổ lớn, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo ủy ban 

quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn để huy động chữa cháy rừng. 
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Phần IV 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

4.1. Cơ cấu tổ chức về phòng chống thiên tai 

I. Cấp tỉnh 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đƣợc kiện toàn 

hàng năm theo Nghị định 160/2018/NĐ-CP (Trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh làm 

Trƣởng ban; 01 đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trƣởng ban thƣờng trực phụ 

trách chung; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Phó trƣởng ban phụ trách công 

tác phòng, ch ống thiên tai; Chỉ huy Trƣởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm Phó trƣởng 

ban phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn; và Lãnh đạo các sở, ngành, các tố chức Hội, 

đoàn thể tỉnh là thành viên), kèm theo phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ban 

Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh có Quy chế về tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 

08/QĐ-BCH ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình. Ban chỉ huy có Văn phòng 

thƣờng trực do Chi cục Thủy lợi kiêm nhiệm. 

2. Cấp huyện, cấp xã 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện, xã căn cứ Điều 21, Điều 22 của Nghị 

định 160/2018/NĐ-CP, hàng năm đƣợc kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên. Căn cứ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, các loại hình thiên tai thƣờng xảy ra 

trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng Phƣơng án ứng phó với thiên tai theo 

cấp độ rủi do thiên tai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phƣơng. 

4.2. Nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong công tác ứng phó thiên tai theo cấp độ 

rủi ro thiên tai 

1.Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tham mƣu giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động 

phòng chống thiên tai và TKCN trên địa bàn tỉnh;chỉ huy, điều hành công tác phòng 

ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình theo quy định của pháp luật, gồm: 

a) Chỉ đạo chung toàn tỉnh: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trƣởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trƣởng ban thƣờng trực Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

b) Văn phòng thƣờng trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh: 

Tiếp nhận và tổng hợp thông tin: là trung tâm tiếp nhận, thu thập và tổng hợp 

thông tin; truyền đạt thông tin, ý kiến chỉ đạo trong phạm vi toàn tỉnh. Cụ thể: 

- Báo cáo ngay cho lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh để chỉ đạo kịp thời. 

- Thông báo, truyền đạt tới các cơ quan, đơn vị và địa phƣơng liên quan về vị 

trí, địa điểm, thời gian, tình trạng bão xảy ra; mức độ nguy hiểm, vùng ảnh hƣởng trực 

tiếp của bão. Thông tin cần truyền đạt tới: 
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- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện phƣơng án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro 

thiên tai; Đề án tìm kiếm cứu nạn; Phƣơng án Hậu phƣơng và khắc phục hậu quả thiên 

tai; Phƣơng án phòng, chống úng, lũ, ngập lụt và các loại hình thiên tai khác nhƣ mƣa 

lớn, rét hại, nắng nóng…; Phƣơng án triển khai ứng phó với tình huống bão rất mạnh 

và siêu bão...   

- Hƣớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện các 

biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả mƣa, bão, lũ lụt, lốc, sét, lũ quét, sạt lở 

đất do mƣa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mƣa lũ hoặc dòng chảy, nƣớc dâng, xâm 

nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mƣa đá, sƣơng muối, động đất và sóng thần... 

chỉ huy hộ đê, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình phòng chống lụt bão. 

- Chỉ đạo Tiểu ban Tiền phƣơng, Tiểu ban Cứu hộ cứu nạn, Tiểu ban Hậu 

phƣơng và các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai theo phƣơng án đã đƣợc 

duyệt, khẩn trƣơng tổ chức ứng phó, xử lý kịp thời với các diễn biến thiên tai (mƣa 

lớn, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, ngập lụt, hạn hán, nắng nóng, rét hại, mƣa đá, động đất, 

sóng thần...) bảo vệ sản xuất, các cơ sở kinh tế - xã hội, các khu dân cƣ; tổ chức cứu 

hộ, cứu nạn khẩn cấp và nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phƣơng án cứu hộ, cứu nạn khi ATNĐ, bão, lũ, 

lốc, mƣa đá, động đất, sóng thần... xảy ra; phƣơng án hợp đồng tác chiến giữa tỉnh, 

huyện, thành phố và các đơn vị đóng quân trên địa bàn để sẵn sàng huy động phƣơng 

tiện, lực lƣợng cơ động tham gia ứng phó với thiên tai khi có yêu cầu; phối hợp với Bộ 

chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh xây dựng phƣơng án phối hợp tìm kiếm 

cứu hộ, cứu nạn có yếu tố nƣớc ngoài tham gia khi xảy ra thiên tai. 

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, các đơn vị Bộ đội địa phƣơng 

phối hợp với các lực lƣợng quân đội hiệp đồng, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

phân công lực lƣợng tham gia hỗ trợ ngƣời dân sơ tán tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới, 

chằng chống nhà cửa và khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phƣơng hỗ trợ lực 

lƣợng hƣớng dẫn, giúp ngƣ dân neo buộc lồng bè, tàu thuyền đảm bảo an toàn, tổ chức 

vận động ngƣ dân trên các lồng bè, tàu thuyền chủ động rời khỏi phƣơng tiện tàu 

thuyền, lồng bè tìm nơi trú, tránh an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ; sẵn sàng 

huy động phƣơng tiện, lực lƣợng phối hợp các địa phƣơng tham gia hoạt động cứu hộ, 

cứu nạn tàu thuyền khi có sự cố tàu thuyền bị nạn. 

- Tổ chức ký kết hiệp đồng lực lƣợng với các đơn vị Quân đội của Bộ, Quân 

khu đóng quân trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối kết hợp với các Ban chỉ huy quân sự 

các huyện, thành phố để phân chia lực lƣợng. 

- Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lƣợng quấn đội trện địa bàn tỉnh và 
quấn khu, tham mƣu giúp Ban Chỉ huy xây dựng kế hoạch TKCN của tỉnh; hƣớng dẫn 

các cấp, các ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch, phƣơng án TKCN; tăng cƣờng lực 

lƣợng xử lý các tình huống khi có thiên tai xảy ra. Hàng năm tổ chức sơ, tổng kết và 

hiệp đồng công tác ứng phó sự cố thiên tai và TKCN với các đơn vị quấn đội đóng 

quấn trện địa bàn tỉnh để thống nhất phƣơng án cụ thể. 

- Đề xuất công tác diễn tập ứng phó sự cố thiên tai & TKCN tỉnh hàng năm, 

nâng cao chất lƣợng các cuộc diễn tập, đảm bảo hiệu quả sát tình hình thực tế. 
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3.Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện phƣơng án quản lý, kiểm soát, hƣớng dẫn, kêu 

gọi tầu thuyền hoạt động trên sông, trên biển về nơi tránh, trú bão an toàn phù hợp với 

diễn biến của ATNĐ, bão, động đất, sóng thần. Thƣờng xuyên thông tin, hƣớng dẫn 

cho chủ tàu thuyền, ngƣ dân đang hoạt động trên biển nắm chắc diễn biến, hƣớng di 

chuyển của ATNĐ, bão để phòng, tránh an toàn; đồng thời, thực hiện các biện pháp 

bảo vệ tài sản tại các khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão; kiểm soát hoạt động của 

các chòi canh thủy sản, hải sản khu vực bãi bồi ven biển.  

- Phối hợp với UBND huyện Kim Sơn xây dựng, tổ chức thực hiện phƣơng án 

di dân phía ngoài đê Bình Minh II vào trong đê và các hộ dân có nhà ven sông, ven 

biển không đảm bảo an toànđến các địa điểm tránh trú an toàn khi có bão, động đất, 

sóng thần. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh xây dựng, tổ chức thực 

hiện phƣơng án cứu hộ, cứu nạn trên biển và vùng ven biển khi xảy ra thiên tai và 

phƣơng án cứu hộ, cứu nạn trên biển và vùng ven biển khi có yếu tố nƣớc ngoài tham 

gia.   

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phƣơng ven 

biển và các đơn vị quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh khẩn trƣơng kiểm đếm, xác định số 

lƣợng, vị trí tàu thuyền, lồng bè hiện có của địa phƣơng; chủ động hƣớng dẫn sơ tán 

toàn bộ tàu thuyền ra khỏi khu vực có khả năng bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ tìm nơi 

trú, tránh an toàn. 

- Sẵn sàng huy động phƣơng tiện, lực lƣợng phối hợp các địa phƣơng tham gia 

hoạt động cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố về ngƣời, tàu thuyền bị nạn.  

4. Công an tỉnh 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phƣơng án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội 
khi xảy ra thiên tai; bố trí lực lƣợng, phối hợp với thanh tra giao thông tổ chức phân 

luồng, hƣớng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát chặt chẽ phƣơng tiện 

giao thông qua các đoạn đƣờng ngập, các bến đò ngang, đò dọc; đảm bảo an ninh trật 

tự và giao thông thông suốt trện địa bàn tỉnh trong mọi tình huống. 

- Phối hợp với lực lƣợng quân đội và chính quyền địa phƣơng trong việc sơ tán 

nhân dân, tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả; phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm 

tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật về đê điều, luật phòng chống thiên 

tai. 

- Sẵn sàng huy động lực lƣợng, phƣơng tiện phối hợp với các lực lƣợng quân 

đội, công an và chính quyền địa phƣơng trong việc phòng, ứng phó các sự cố cháy nổ; 

phối hợp hỗ trợ sơ tán dân, tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả.  

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Là cơ quan thƣờng trực về PCTT của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, giúp 

Ban Chỉ huy: Xây dựng Phƣơng án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai 

(Phƣơng án cấp tỉnh); phƣơng án trọng điểm, xung yếu cấp tỉnh; Kiểm tra, rà soát, 

đánh giá hiện trạng các công trình PCTT trƣớc lũ, từ đó đề xuất khắc phục ngay tình 

trạng hƣ hỏng công trình để kịp thời phục vụ công tác PCTT hàng năm; đôn đốc các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tƣ tập trung mọi nguồn 

lực, đẩy nhanh tiến độ thi công nhất là những công trình phòng lũ.  
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- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, 

thành phố tổng kiểm tra đê điều, hồ đập, các trọng điểm xung yếu trƣớc mùa mƣa, 

bão. Xây dựng, tổ chức thực hiện phƣơng án chống úng, chống hạn, phƣơng án hậu 

phƣơng và khắc phục hậu quả thiên tai khôi phục sản xuất. 

- Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai 

thác công trình thuỷ lợi tỉnh tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, vị trí 

xung yếu, phát hiện và xử lý, khắc phục kịp thời các tồn tại về đê sông, đê hồ, đập, kè, 

cống, công trình phụ trợ phòng chống thiên tai và hệ thống công trình thuỷ lợi đảm 

bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của hạn hán, xâm nhập mặn, phối hợp với UBND 

huyện, thành phố rà soát quy hoạch để chủ động điều chỉnh bố trí cây trồng vật nuôi 

phù hợp với khả năng cung cấp nƣớc của từng vùng, từng địa phƣơng; chỉ đạo Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tổ chức quản lý, vận hành các công trình 

trên hệ thống đê không để xâm nhập mặn, điều tiết hồ chứa; Chủ động đôn đốc việc 

kiểm tra, sửa chữa, khôi phục hoạt động của các công trình cấp nƣớc tập trung, các 

giếng ao để ứng phó với tình hình nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo cấp 

nƣớc ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh khi hạn hán, xâm nhập mặn. 

- Cập nhật và cung cấp kịp thời tình hình thời tiết, khí tƣợng, thủy văn, thiên tai, 

các cổng trình đê điều, hồ đập và các công trình PCTT khác ; truyền đạt kịp thời các 

chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đến các cấp, các 

ngành. Kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch mua sắm trang thiết bi phục vụ công tác PCTT 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cƣờng công tác thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức phòng, chống 
thiên tai; tập huấn công tác phòng, chống thiên tai cho lực lƣợng làm công tác PCTT 

các cấp. Hƣớng dẫn các huyện, thành phố xây dựng, củng cố lực lƣợng xung kích 

PCTT cấp xã. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Xây dựng phƣơng án đảm bảo thông tin liên lạc 24/24h, kịp thời trong mọi 

tình huống từ tỉnh đến các huyện, thành phố và các trọng điểm, đặc biệt trong trƣờng 

hợp xuất hiện lũ lớn kéo dài gặp sự cố mất điện lƣới, không thể thông tin liên lạc bằng 

hữu tuyến và các mạng viễn thông với trạm đo mực nƣớc Hƣng Thi - Hòa Bình trình 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phê duyệt.  

- Tổ chức thực hiện phƣơng án đảm bảo Thông tin liên lạc đã đƣợc phê duyệt; chỉ 

đạo, đôn đốc các đơn vị viễn thông, bƣu chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo thông tin liên lạc 

theo phƣơng án đƣợc duyệt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành việc phòng tránh, ứng 

phó với thiên tai, ... 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp bƣu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo 

thông tin thông suốt từ trung ƣơng đến địa phƣơng; chú trọng củng cố mạng thông tin đến 

các trọng điểm, các xã dọc các tuyến đê, các hồ đập trong tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan thông 

tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cƣờng công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác 

PCTT&TKCN. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp thông tin di động chuyển các thông tin về động đất, 

sóng thần do viện Vật lý địa cầu cung cấp đến các thuê bao di động trong khu vực bị 

ảnh hƣởng dƣới hình thức tin nhắn. 

- Phối hợp với Ban chỉ huy PCTT & TKCN các cấp, Viện Vật lý địa cầu, Đài 
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KTTV tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đơn vị viễn thông trên địa bàn 

thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức về bão, lũ, động đất, 

sóng thần,... nâng cao nhận thức cộng đồng. Giúp cộng đồng hiểu biết cách phòng, 

tránh, ứng phó với bão, lũ, động đất, sóng thần. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTTN, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo 

Ninh Bình và các cơ quan thông tin, đại chúng ở tỉnh tăng cƣờng thông tin, truyền thông 

về tình hình hạn hán, thiếu nƣớc, xâm nhập mặn; các biện pháp chỉ đạo ứng phó để cộng 

đồng biết và chủ động thực hiện tiết kiệm nƣớc; biểu dƣơng, khuyến khích những cá 

nhân, tổ chức tích cực và sáng tạo trong ứng phó với hạn hán. 

7. Sở Giao thông vận tải 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phƣơng án đảm bảo giao thông thông suốt trên các 

tuyến quốc lộ ủy thác, đƣờng tỉnh và giao thông thủy nội địa; có phƣơng án đề phòng, 

xử lý các vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông. Tổ chức phân luồng xe đi tỉnh Hòa Bình và 

các tỉnh Tây Bắc khi Quốc lộ 12B bị ngập lụt một số đoạn.  

- Xây dựng phƣơng án đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống, 

huy động phƣơng tiện vận tải phù hợp cho công tác cứu hộ và sơ tán dân trong vùng 

thiên tai khi cần thiết. Đánh giá thiệt hại những tuyến đƣờng đƣợc giao quản lý, tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh và đề xuất hỗ trợ khắc phục thiên tai.  

 - Đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho các bến cảng, bến thuỷ nội địa, các 

tuyến đò ngang, đò dọc trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng, tổ chức thực hiện phƣơng án 

tránh trú bão, lũ đảm bảo an toàn cho các phƣơng tiện thuỷ trên các tuyến sông. 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phƣơng án huy động phƣơng tiện vận tải đáp ứng 

yêu cầu ứng phó thiên tai.    

8. Sở Y tế 

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ công tác phòng, chống ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới 

của các địa phƣơng; chịu trách nhiệm tham mƣu UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra việc dự 

phòng thuốc chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh trƣớc, trong và sau khi thiên tai 

ảnh hƣởng đến địa bàn tỉnh; có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị dự trữ đủ cơ sở thuốc 

phòng và chữa trị, để có thể cung cấp kịp thời cho những vùng xảy ra thiên tai nhất là 

các huyện Nho Quan, Gia Viễn. Xây dựng phƣơng án bố trí lực lƣợng y, bác sỹ tại các 

địa phƣơng để chủ động sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố bão, áp thấp 

nhiệt đới, mƣa lũ, ngập lụt động đất, sóng thần… gây ra 

 - Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, phƣơng án bảo 

vệ môi trƣờng trƣớc và sau thiên tai; tổ chức tập huấn cho các đội vệ sinh phòng dịch 

bệnh và làm sạch môi trƣờng, đội sơ, cấp cứu ở cả tuyến tỉnh và tuyến huyện; dự trữ 

đủ cơ số thuốc phòng chống dịch bệnh và làm sạch môi trƣờng khi có thiên tai xảy ra. 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phƣơng án cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khoẻ 

nhân dân, vệ sinh môi trƣờng, nguồn nƣớc sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh 

an toàn thực phẩm, xử lý ổ dịch xuất hiện sau thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh. Có kế 

hoạch phân bổ cơ số thuốc phòng, chống bão, lụt; hóa chất phòng, chống dịch bệnh. .  

- Xây dựng, thực hiện phƣơng án sơ tán, di dời cơ sở y tế khi xảy ra ngập lụt, 

sập đổ để nhanh chóng thu dung cấp cứu, điều trị nạn nhân trong mọi tình huống khẩn 

cấp, đảm bảo điều kiện cho các cơ sở y tế hoạt động, tuyệt đối không để ngƣời bệnh, 

nhân viên y tế bị thiệt mạng do lũ, bão, thiên tai. 

- Chỉ đạo, hƣớng dẫn các cơ sở y tế chủ động kiểm tra, giám sát bảo đảm an 
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toàn môi trƣờng, tránh bùng phát dịch bệnh do ảnh hƣởng hạn hán, thiếu nƣớc, nắng 

nóng kéo dài. 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố, các trƣờng học xây 

dựng phƣơng án bảo vệ trƣờng, lớp khi có thiên tai xảy ra; chủ động đề xuất việc cho 

học sinh nghỉ học đối với từng vùng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh khi có bão, áp thấp nhiệt 

đới, mƣa, lũ lớn, ngập lụt… xảy ra và có kế hoạch học bù vào những ngày nghỉ khác. 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phƣơng án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học 

sinh, sinh viên và an toàn trƣờng, lớp học trong bão, lũ, động đất, sóng thần. Có kế 

hoạch bảo đảm chƣơng trình, thời gian học cho học sinh các xã vùng bị ảnh hƣởng của 

bão, lũ, động đất, sóng thần, nắng nóng, rét đậm, rét hại, sƣơng muối nhất là các khối 

lớp cuối cấp.  

- Từng bƣớc đƣa kiến thức cơ bản về bão, lũ, động đất, sóng thần, hạn hán, xâm 

nhập mặn, lũ quét, sạt lở đất,... và các phƣơng pháp phòng, chống, ứng phó vào 

chƣơng trình đào tạo cho học sinh, sinh viên theo hƣớng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

10. Sở Công thƣơng 

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây xựng Kế hoạch thu mua, dự 

trữ các nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo nhu cầu của công tác PCTT&TKCN trên địa 

bàn tỉnh theo quy định. Chỉ đạo, hƣớng dẫn các địa phƣơng và các doanh nghiệp kinh 

doanh tham gia chƣơng trình bình ổn giá chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa 

và nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo phục vụ công tác PCTT&TKCN.  

11. Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, đảm bảo nhân lực cho công tác hộ đê, đập, 

khắc phục hậu quả thiên tai. Xây dựng phƣơng án, kế hoạch triển khai thực hiện chính 

sách trợ cấp, cứu trợ sau thiên tai.  

12. Sở Xây dựng 

- Chỉ đạo, hƣớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các chủ đầu tƣ xây dựng, tổ 

chức thực hiện tốt phƣơng án đảm bảo an toàn cho các công trƣờng xây dựng, các nhà 

xƣởng, công trình xây dựng trọng điểm; tham mƣu khắc phục, xử lý sự cố các công 

trình xây dựng do thiên tai gây ra.  

- Triển khai rà soát, kiểm tra, hƣớng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện 

nghiêm quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các khu đô thị, khu công 

nghiệp, khu du lịch phù hợp với phân vùng động đất, sóng thần theo quy định. 

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, rà soát hệ thống tiêu thoát 

nƣớc đô thị; phối hợp các cấp, các ngành xây dựng phƣơng án, giải pháp phù hợp để 

khắc phục nhanh tình trạng ngập úng cục bộ tại địa bàn đô thị khi mƣa lớn; tổ chức 

đánh giá phân loại nhà an toàn theo các cấp bão; đề xuất các giải pháp gia cố, tăng 

cƣờng khả năng chịu lực đối với các nhà ở chƣa đảm bảo an toàn theo hƣớng dẫn của 

Bộ Xây dựng. Kiểm tra các công trình đang triển khai thi công, nhất là các công trình 

nhà cao tầng, các công trình ảnh hƣởng đến an toàn cộng đồng, các công trình sử dụng 

cần trục tháp. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Tiêu chí đảm bảo an toàn 

phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành sử dụng công trình, nhà ở của hộ 
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gia đình, cá nhân 

13. Sở Tài chính 

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mƣu đề xuất, trình UBND 

tỉnh quyết định bố trí kinh phí ứng phó, khắc phục sự cố, thiệt hại công trình và kết 

cấu cơ sở hạ tầng do thiên tai gây ra theo quy định của pháp luật.Tham mƣu UBND 

tỉnh sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác 

của địa phƣơng để thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác ứng phó thiên tai. 

14. Sở Kế hoạch đầu tƣ 

Theo dõi chặt chẽ công tác phòng, chống thiên tai của các địa phƣơng, đơn vị 

chịu trách nhiệm tham mƣu UBND tỉnh có phƣơng án cân đối, ƣu tiên bố trí vốn đầu 

tƣ, tu bổ sửa chữa, khắc phục công trình hƣ hỏng do thiên tai gây ra; đề xuất các biện 

pháp, chính sách hỗ trợ kịp thời về tài chính, bố trí dự phòng ngân sách để hỗ trợ cho 

các địa phƣơng và các ngành để khắc phục hậu quả thiên tai. 

15. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Đài KTTV tỉnh thực hiện tốt công tác dự báo, phát 

các bản tin dự báo, cảnh báo về áp thấp nhiệt đới, bão lũ, nắng nóng, rét đậm, rét hại, 

dông lốc, sƣơng muối, gió mùa, cải tiến nâng cao chất lƣợng nội dung, hình thức cung 

cấp thông tin dự báo phù hợp với từng đối tƣợng tiếp nhận; theo dõi, quan trắc, dự báo 

sớm lƣu lƣợng lũ về các hồ chứa phục chỉ đạo vận hành, phòng chống lũ cho các hồ 

chứa có hiệu quả. 

- Chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch dự phòng 

vật tƣ, hóa chất, phƣơng tiện phục vụ xử lý nguồn nƣớc, khắc phục ô nhiễm môi trƣờng, 

ứng phó với các tình huống thiên tai. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa 

bàn tỉnh. Chủ động điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, công bố kịch bản biến đổi khí 

hậu, dữ liệu khí tƣợng thủy văn cho các cơ quan và địa phƣơng trong tỉnh.  

16. Thanh tra tỉnh:  

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, quản lý 

đê điều, các công trình thuỷ lợi khác và công tác "4 tại chỗ" của các địa phƣơng, đơn 

vị; kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống 

lụt, bão. 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thanh, kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm 

vụ PCTT&TKCN, nhiệm vụ thực hiện theo Phƣơng án tại các huyện, thành phố, cơ 

quan, đơn vị.  

17. Đài Khí tƣợng thuỷ văn tỉnh 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phƣơng án đảm bảo thông tin dự báo, cảnh báo 

bão, mƣa, lũ trên địa bàn tỉnh; thƣờng xuyên cập nhật thông tin về diễn biến thời tiết 

thủy văn của Trung tâm DBKTTVTW, các đài Khí tƣợng khu vực, tổng hợp phát hành 

các bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo về mƣa, lũ, ATNĐ - bão trên địa bàn toàn 

tỉnh. Dự báo lũ trên sông Hoàng Long tại Hƣng Thi, Bến Đế; trên sông Đáy tại thành 

phố Ninh Bình; cảnh báo lũ trên các hồ chứa lớn. Yêu cầu dự báo phải chính xác, kịp 

thời, có chất lƣợng cao; 

- Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chi tiết hóa 

bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đƣợc Trung tâm Dự báo khí tƣợng thủy văn Trung 

ƣơng ban hành báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT & 



134 
 

TKCN các cấp. Tổ chức dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai theo đúng quy định 

tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021. Tăng cƣờng dự báo, nhận định 

tình hình nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, rét đậm, rét hại dông lốc, .. thƣờng 

xuyên cung cấp cho các cơ quan liên quan và địa phƣơng để phục vụ chỉ đạo phòng, 

chống thiên tai. 

 - Thu thập tài liệu về khí tƣợng thuỷ văn và dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài 

hạn về tình hình thời tiết; cung cấp kịp thời chính xác số liệu khí tƣợng thuỷ văn cho 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để chỉ đạo, điều hành. 

18. Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình:  

Xây dựng, tổ chức thực hiện phƣơng án bảo vệ an toàn hệ thống nguồn, lƣới 

điện trong mọi tình huống để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và 

công tác phòng chống thiên tai. Triển khai thực hiện phƣơng án đảm bảo cấp điện 

24/24h phục vụ vận hành tràn Lạc Khoái, cống Mai Phƣơng, Địch Lộng khi có yêu 

cầu; cung cấp đủ nguồn điện cho các trạm bơm phục vụ tiêu úng; đảm bảo an toàn cho 

hệ thống đƣờng dây, trạm điện và con ngƣời.  

19. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phƣơng án bảo vệ an toàn cho các hồ, đập, hệ thống 

công trình thuỷ lợi trong phạm vi quản lý đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, 

chống lụt bão, hạn hán, xâm nhập mặn; lập các quy trình vận hành an toàn hồ, đập theo 

quy định. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức xây dựng và thực 

hiện phƣơng án chống úng, hạn hán, xâm nhập mặn để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, dân 

sinh theo phƣơng án đƣợc phê duyệt. 

- Xây dựng phƣơng án ứng phó rủi ro thiên tai tại các hồ chứa nhất là tại các hồ 
chứa lớn nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ đập. Tiến hành kiểm tra, đánh giá 

việc vận hành điều tiết hệ thống các hồ chứa trên địa bàn quản lý, đồng thời rà soát, 

lập, điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành hồ theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn cụ thể, chi tiết, sát thực tế, tuyệt đối 
không để xảy ra tình trạng thiếu nƣớc do yếu tố chủ quan gây nên. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gia Viễn triển khai thực hiện vận hành 

cống Mai Phƣơng và cống Địch Lộng theo quy trình khi có yêu cầu. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị có liên 

quan thực hiện việc xả lũ các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu. 

20. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình 

- Tổ chức thực hiện các chƣơng trình, phóng sự tuyên truyền nâng cao nhận thức 

của nhân dân trong việc ứng phó các loại hình thiên tai nhằm nâng cao năng lực của 

ngƣời dân trong công tác phòng chống ứng phó thiên tai nhƣ bão, lũ, ngập lụt, hạn hán, 

động đất, sóng thần... 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phƣơng án bảo vệ thiết bị, cơ sở hạ tầng thông tin, 

truyền hình. Phối hợp chặt chẽ với Đài KTTV tỉnh, Ban chỉ huy PCTT các cấp, đăng tải, 

đƣa tin kịp thời, đúng quy định về dự báo, cảnh báo thiên tai và công tác chỉ đạo, điều 

hành, hoạt động phòng chống thiên tai của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cƣ trên 

địa bàn tỉnh trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng.   

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan dự báo, cảnh báo, Ban Chỉ huy Phòng chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện đƣa tin chính xác, 

kịp thời về tình hình diễn biến thiên tai theo đúng quy định; các chỉ đạo của UBND tỉnh, 
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Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để các cơ quan, các địa 

phƣơng và nhân dân biết thực hiện và tổ chức phòng, chống. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh, Đài KTTV tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng về phƣơng án 

PCTT & TKCN của tỉnh và phổ biến kinh nghiệm phòng tránh thiên tai trên các phƣơng 

tiện thông tin đại chúng đến ngƣời dân nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng để có ý 

thức và biện pháp chủ động phòng tránh hiệu quả. 

21. Cục Thống kê tỉnh 

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tập huấn cho các ngành và các 

huyện, thành phố về biểu mẫu, tiêu chí thống kê thống nhất theo quy định về thiệt hại 

do thiên tai gây ra theo quy định tại Thông tƣ Liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-

BKHĐT ngày 23/11/2015. 

22. Các sở, ngành khác 

Căn cứtheo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện 

phƣơng án phòng chống thiên tai đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ phòng tránh thiên tai của 

ngành mình, đơn vị mình và nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, động đất, sóng thần 

chung của tỉnh. 

23. Nhiệm vụ của các huyện, thành phố 

- Xây dựng phƣơng án ứng phó với rủi ro thiên tai sát với tình hình thực tế tại 
địa phƣơng; phân công công việc cụ thể rõ ràng cho cấp xã, các cơ quan, đơn vị đóng 

trên địa bàn; tổ chức chỉ đạo lực lƣợng hộ đê, công trình chống lũ; chủ động xây dựng 

kế hoạch bổ sung nhằm đảm bảo đủ trang bị, phƣơng tiện thiết yếu phục vụ cần thiết 

để có thể huy động kịp thời khi có rủi ro thiên tai xảy ra; xây dựng phƣơng án cụ thể 

trong việc tổ chức di dời, bảo vệ dân ở vùng chịu ảnh hƣởng của bão, lũ, ngập lụt, lũ 

quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động ngân sách địa phƣơng và các nguồn kinh phí 

khác theo quy định để khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. 

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành 

phố có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác PCTT & TKCN; đảm bảo an 

toàn đê điều, hồ đập và các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn mình quản 

lý. Lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện các phƣơng án, quy chế phối hợp, kế hoạch 

phòng, chống khi thiên tai xảy ra; phối hợp với chủ đầu tƣ chỉ đạo đơn vị thi công 

khẩn trƣơng thi công, đƣa vào sử dụng các công trình khắc phục sự cố, các điểm bị 

tràn, điểm sạt lở, hƣ hại do ảnh hƣởng của thiên tai. Đồng thời yêu cầu triển khai thực 

hiện thêm một số nhiệm vụ sau: 

- UBND huyện Nho quan: Lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện phƣơng án di 

dân của vùng xả lũ, phân lũ; phƣơng án xả lũ bảo vệ tuyến đê Đức Long - Gia Tƣờng; 

phƣơng án bảo vệ các trọng điểm xung yếu và đảm bảo an toàn hồ đập, phƣơng án 

chống hạn, nắng nóng, rét hại, lũ quét, mƣa đá. 

- UBND huyện Gia Viễn: Lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện phƣơng án di dân 

của vùng phân lũ; phƣơng án vận hành tràn Lạc Khoái, tràn sự cố; xả lũ qua cống Mai 

Phƣơng, Địch Lộng; phƣơng án bảo vệ các trọng điểm xung yếu.  

- UBND huyện Kim Sơn: Lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện phƣơng án di dân 

phía ngoài đê Bình Minh 2 vào trong đê;phƣơng án bảo vệ các trọng điểm xung yếu trên 

tuyến đê hữu Đáy; đê tả, hữu sông Vạc; đê biển Bình Minh 2; đê biển Bình Minh 3 và 
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ứng phó với sóng thần, phƣơng án chống xâm nhập mặn.  

- UBND huyện Yên Mô, Yên Khánh: Xây dựng phƣơng án chống xâm nhập 

mặn trên địa bàn. 

- UBND thành phố Tam Điệp: Xây dựng phƣơng án chống hạn, chống lũ quét 

trên địa bàn thành phố. 

24. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể 

Tích cực bám sát địa bàn, tuyên truyền,vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên 

tích cực chủ động tham gia công tác PCTT & TKCN phát huy vai trò của đoàn thanh 

niên, thanh niên tình nguyện, hội phụ nữ tham gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; 

vận động, hƣớng dẫn hội viên thực hiện tốt các giải pháp sản xuất trong điều kiện 

nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nƣớc sinh hoạt theo hƣớng dẫn của cơ quan 

chuyên môn để giành thắng lợi trong sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. 

25. Các tổ chức, cá nhân: 

Thƣờng xuyên theo dõi thông tin trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng về tình 

hình rủi ro thiên tai, chủ động phòng chống; chuẩn bị sẵn sàng phƣơng tiện, vật tƣ, lực 

lƣợng để tham gia vào công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai khi đƣợc 

sự huy động của Chủ tịch UBND các cấp và các cơ quan có thẩm quyền. 

4.3. Kinh phí tổ chức thực hiện 

Nguồn tài chính cho công tác thực hiện phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh 

đƣợc sử dụng từ nguồn dự toán đã giao hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng; nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh; dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã; 

từ Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh; nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ƣơng; nguồn 

đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và đƣợc sử dụng theo quy định tại Điều 

9, 10, 11 của Lật Phòng, chống thiên tai. 

4.4.Tổ chức thực hiện 

Để Phƣơng án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Ninh Bình đƣợc 

triển khai kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về ngƣời, tài sản 

của nhà nƣớc và nhân dân, góp phần ổn định đời sống ngƣời dân, thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung 

triển khai thực hiện đảm bảo ứng phó kịp thời, có hiệu quả, bảo vệ an toàn cho ngƣời, 

tài sản của Nhà nƣớc, nhân dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây 

ra. Trên cơ sở Phƣơng án tổng thể của tỉnh, UBND tỉnh giao các cấp, ngành và các địa 

phƣơng căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cấp mình, ngành mình, đơn vị mình tiến hành 

xây dựng và triển khai thực hiện Phƣơng án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro 

thiên tai sát với tình hình thực tế tại mỗi địa phƣơng, đơn vị và gửi Phƣơng án về Ban 

chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh qua Văn phòng Thƣờng trực để tổng hợp, theo dõi. 

Phƣơng án này thay thế Phƣơng án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai 

tỉnh Ninh Bình số 02/PA-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình. 

Các sở, ban ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND cấp 

xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện Phƣơng án 

ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai sát với tình hình thực tế tại mỗi địa 

phƣơng, đơn vị; hàng năm rà soát, điều chỉnh Phƣơng án cho phù hợp. 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT – Cơ quan thƣờng trực của Ban chỉ huy PCTT 

& TKCN tỉnh tổ chức kiểm tra đôn đóc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân dân các 

huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện 
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Phƣơng án này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vƣớng mắc, yêu cầu Thủ trƣởng 

các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổng hợp ý 

kiến, đề xuất biện pháp giải quyết, gửi về Văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh 

để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

Bảng 1. Đặc điểm dân sinh, kinh tế, xã hội và cơ sở hạ tầng tỉnh Ninh Bình 

Stt Tên mục Đơn vị 
Tổng toàn 

tỉnh 

Phân chia địa giới hành chính 

Ghi chú 
Ninh Bình Tam Điệp Nho Quan  Gia Viễn Hoa Lƣ  

Yên 

Khánh 
Kim Sơn Yên Mô 

 Dân cư            

1 Tổng số hộ  Hộ 251892 33182 16161 3836 30888 18503 37542 46988 30272  

2 Tổng số dân  Ngƣời 1.007.570 132.728 64.644 153.430 123.552 74.012 150.167 187.951 121.086  

 Nam Ngƣời 502.806 502.806 32.449 76.532 76.532 36.510 74.875 94.776 60.413  

 Nữ Ngƣời 504.764 67.272 32.195 32.195 61.757 37.502 75.292 93.175 60.673  

3 Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi            

 Trẻ em (Dưới 16 tuổi) % 0.33          

 
Thanh niên và Trung niên (Từ 16- 64 

tuổi) 
% 0.52 

         

 Người già (từ 65 tuổi trở lên) % 0.15          

4 Dân tộc            

 Kinh %           

 Khác %           

II Ngành nghề chính/Nguồn thu nhập            

1 Nông nghiệp  60.241 1.260 4.675 17.178 8.005 3.328 8.708 9.515 7.897  

 Diện tích trồng lúa cả năm Ha 71.758 1.493 982 10.922 8.800 5.378 15.076 16.204 12.903  

 Số lƣợng gia súc, gia cầm... Con           

 Trâu Con 12.603 195 369 6.150 1.487 487 1.441 1.441 1.177  

 Bò Con 36.549 390 2.649 16.632 4.112 651 3.995 2.432 5.688  

 Lợn Con 260.389 4.190 14.961 78.598 33.034 6.667 36.120 55.247 31.572  

 Gia cầm 
1000 

con 
6.439.510 

141.970 278.710 1.343.270 1.343.270 412.800 1.198.580 1.411.660 915.460  

2 Lâm nghiệp  29.019 79 2.408 18.013 3.385 2.765 - 722 1.647  

 Diện tích rừng phòng hộ Ha 8.373          

3 Nuôi trồng thủy hài sàn            

 Diện tích nuôi trồng thủy hài sản Ha 10.111          

4 Công nghiệp            

 Sổ lao động trong ngành Ngƣời 139.637 24.630 18.724 10.159 13.727 8.130 24.943 24.666 14.658  

5 Tiểu thủ công nghiệp Ngƣời 5.029 351 157 733 497 353 939 1.214 785  

 Sổ hộ gia đình trong ngành Hộ 1257 88 39 183 125 88 235 304 196  

III Cơ sở hạ tầng, vật chất            

1 
Công trình công cộng (có thể tận dụng 

làm nơi trú ẩn an toàn) 
  

         

 Trƣờng học Cái 24 5 1 2 2 - - - 5  

 Trạm y tế Cái 152 14 14 27 22 12 20 25 18  

2 Nhà ở            

 Nhà kiên cổ, bán kiến cổ (có thể tận %           
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Stt Tên mục Đơn vị 
Tổng toàn 

tỉnh 

Phân chia địa giới hành chính 

Ghi chú 
Ninh Bình Tam Điệp Nho Quan  Gia Viễn Hoa Lƣ  

Yên 

Khánh 
Kim Sơn Yên Mô 

dụng làm nơi trú ấn an toàn) 

3 Hệ thống giao thông            

 Đƣờng sắt Km 19          

 Quốc lộ Km 238          

 Đƣờng tỉnh Km 260          

 Đƣờng đô thị Km 370          

 Đƣờng xã Km 1.380          

 Cầu trên Quốc lộ Cái           

 Cầu trên đƣờng tình Cái           

4 Hệ thống thủy lợi            

 Đê từ cấp 3 trở lên Km  7.182  10.5 56.968 14.755 37.753 23.411   

 Hồ chứa Cái           

 Trạm bơm Cái           

5 Hệ thống đƣờng điện  770          

 Đƣờng dây 110KV Km           

 Đƣờng dây trung áp Km           

 Đƣờng dây trung áp Km           

6 Hệ thống thông tin liên lạc            

 Trạm phát thanh (xã) Trạm           
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Bảng 2. Tình hình thiên tai, thiệt hại tỉnh Ninh Bình 10 nãm gần đây 

TT Thiên tai 
Thời gian 

xảy ra 

Khu vực bị 

ảnh hƣởng 

bởi thiên tai 

Thiệt hại Bài học kinh nghiệm nhằm giảm thiệt hại Ghi chú 

1 Bão, ATNĐ      

 
Bão số 8 (Bão 

Sơn Tinh) 
23/10/2022 Cả tỉnh 

- Về công trình Đê điều, thủy lợi: Sạt lở kè Hồi Thuần, 
huyện Kim Sơn; kè Đầu Trâu, Ngòi Quyền huyện Yên 

Khánh; đê cầu Hội, huyện Yên Mô, ƣớc tính thiệt hại 

khoảng 25 tỷ đồng.  

- Về ảnh hƣởng sản xuất nông nghiệp: Làm thiệt hại 
khoảng 230 ha lúa mùa; 9.200/10.648,8 ha cây vụ đông; 

Diện tích thủy sản bị ảnh hƣởng là 1.200 ha (trong đó mất 

trắng 300 ha ngao), ƣớc tính thiệt hại khoảng 135 tỷ đồng.  

- Điện lực: Làm gẫy đổ 149 cột điện, hƣ hỏng nhiều các 
tuyến đƣờng dây điện, các trạm điện, ƣớc thiệt hại khoảng 

20 tỷ đồng 

- Thiệt hại về công trình nhà cửa, công trình xây dựng, lều 
bạt và các thiệt hại khác: Làm đổ, tốc mái 2.871 ngôi nhà, 

lều chòi, lán trại; Làm đổ gẫy 5058 cây ăn quả và cây lấy 

gỗ; nhiều cột thu phát sóng, hệ thống đƣờng dây phục vụ 

thu phát sóng bị đứt, biển quảng cáo, trang thiết bị bị hƣ 

hại ... ƣớc thiệt hại khoảng 90 tỷ đồng.  

- Toàn tỉnh ƣớc thiệt hại khoảng 270 tỷ đồng 

- Công tác chuẩn bị PCLB từ khâu kiểm tra, rà 

soát hệ thống Đê điều, hồ đập, công trình thuỷ 

lợi đến khâu lập, phê duyệt các phƣơng án 

PCLB phải đầy đủ, chu đáo, cụ thể, phù hợp với 

đặc điểm, điều kiện của từng địa bàn. 

- Phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp 

lý cho các thành viên Ban chỉ huy để chỉ đạo, 

điều hành từng lĩnh vực, từng địa bàn. 

- Công tác chỉ huy, điều hành phải bám sát 

diễn biến tình huống thiên tai, chủ động triển 

khai các biện pháp ứng phó kịp thời, phù hợp, 

sát thực tiễn. 

- Công tác dự báo, cảnh báo và 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 

Bão gây 

mƣa lớn, 

ngập úng 

 
Bão số 6 (Bão 

MANGKHUT) 
6/8/2013 Cả tỉnh 

Làm tràn tuyến đê bối xã Gia Hƣng huyện Gia Viễn làm 

1030 ha lúa bị ngập úng, 27 ha ngô bị đổ, 159,3 ha hoa 

màu khác bị ảnh hƣởng. 

- Cần xây dựngphƣơng án ứng phó bão cụ thể, 

chi tiết, sát thực tế 

- Thông tin cảnh báo sớm, chính xác 

- Thu hoạch mùa màng sớm 

Bão gây 

mƣa lớn, 

ngập úng 

 
Bão số 1  

(MIRINA) 
28/7/2016 Cả tỉnh 

+ Nông nghiệp: 32.531 ha lúa mới cấy bị ngập úng; 1.552 

ha hoa màu bị hƣ hại; 159,7 ha cây ăn quả bị gãy đổ; 161 

ha rừng bị hƣ hại; 5ha cây công nghiệp bị đổ gãy. 

+ Nhà: sập đổ: 11 cái; tốc mái 7.659 cái. 

+ Chăn nuôi: 5.340 con gia cầm bị chết và cuốn trôi. 

+ Thủy lợi: kè Chất Bình đoạn K63+350 – K64+240 trên 

tuyến đê hữu Đáy thuộc đại phận huyện Kim Sơn và tuyến 

đê tà Vạc đoạn K22-K27+800 thuộc địa phận huyện Kim 

Sơn bị  hƣ hỏng nghiêm trọng ; 20m kênh mƣơng bị sạt 

trôi. 

+ Giao thông:  500 m đƣờng bị ngập. 

+ Thủy sản: 311 ha ao hồ bị ảnh hƣởng. 

+ Thông tin liên lạc: 1.10 cột cáp treo bị gãy đổ; ; 11.4 km 

dây thông tin bị đứt. 

+ Giáo dục: 46 phòng học bị tốc mái. 

+ Y tế: 3 cơ sở y tế bị tốc mái. 

+ Văn hóa: 2.432 biển hiệu quảng cáo  bị lật đổ, 39 nhà 

văn hóa bị tốc mái. 

- Cần xây dựngphƣơng án ứng phó bão cụ thể, 

chi tiết, sát thực tế 

- Thông tin cảnh báo sớm, chính xác 

-Thu hoạch mùa màng sớm 

Bão gây 

mƣa lớn, 

ngập úng 
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TT Thiên tai 
Thời gian 

xảy ra 

Khu vực bị 

ảnh hƣởng 

bởi thiên tai 

Thiệt hại Bài học kinh nghiệm nhằm giảm thiệt hại Ghi chú 

+ Các công trình khác: 193 nhà kho phân xƣởng của các 

khu, cụm công nghiệp, cửa hàng, công trình phục vụ 

SXKD bị hƣ hỏng; 23.989m tƣờng rào bị đổ sập hƣ hỏng; 

1.093 cột điện hạ thế bị đổ gãy , 68 cột điện trung và cao 

áp thế đổ gãy 

 

bão số 10 kết 

hợp triều 

cƣờng (bão 

DOKSURI) 

12/9/2017 -

16/9/2017 
Cả tỉnh 

ảnh hƣởng trực tiếp đến tuyến đê biển Bình Minh III. Tại 

khu vực cống CT 10 – CT 11, sóng lớn làm bong tróc mái 

kè, chân kè bị hƣ hỏng nặng, đồng thời nƣớc tràn qua mặt 

đê làm sạt lở mái đê phía sông. 

+ Ngƣời bị thƣơng: 03 ngƣời (do lốc xoáy); 

+ Nhà bị ngập, hƣ hại: 1.790 cái; 

+ Gia súc bị chết (trâu, bò, bê, nghé, cừu, dê, lợn): 6.205 

con; 

+ Gia cầm bị chết: 87.123 con; 

+ Lúa bị hƣ hại: 19.687 ha; 

+ Hoa màu, rau màu các loại bị hƣ hại: 2.498 ha. 

+ Nhiều điểm đê, kè, cống; công trình điện, giao thông, 

trƣờng học, trạm y tế; các nhà máy trong cụm, khu công 

nghiệp.... bị thiệt hại nặng nề 

- Cần xây dựngphƣơng án ứng phó bão cụ thể, 

chi tiết, sát thực tế 

- Thông tin cảnh báo sớm, chính xác 

-Thu hoạch mùa màng sớm 

 

 
Bão số 3 (bão 

SON-TINH) 

17/7/2018 -

19/7/2017 
Cả tỉnh 

+ Nhà bị ngập: 1.821 ngôi nhà; 

+ Trƣờng bị ngập: 02 trƣờng; 

+ Gia cầm bị cuốn trôi: 757 con; 

+ Lúa bị hƣ hại: 6.860 ha; 

+ Hoa màu, rau màu các loại bị hƣ hại: 152 ha; 4ha cây ăn 

quả; 173 ha cây giống; 8 tấn hạt giống bị thiệt hại . 

+ Thiệt hại về Thủy lợi: 2.245 m kè trên đê từ cấp II đến 

cấp IV bị sạt lở; 8.061 m đê cấp IV, 645m kênh mƣơng, 03 

cống, 01 tràn, 03 trạm bơm bị hƣ hỏng ... 

+ Thiệt hại về Giao thông: 02 km đƣờng giao thông bị sạt 

lở tại huyện Nho Quan 

(Ƣớc tính thiệt hại về tài sản khoảng 132,15 tỷ đồng). 

Một số địa phƣơng trong thực hiện nhiệm vụ 

PCTT chƣa sâu sát, chƣa quyết liệt nên hiệu quả 

trong xử lý tình huống do thiên tai gây ra còn 

hạn chế. 

Việc cải tạo, nâng cấp các công trình đê điều, hồ 

đập, lòng dẫn thoát lũ, chống biến đổi khí hậu 

cũng nhƣ việc bảo trì, tu bổ, sửa chữa công trình 

phòng, chống thiên tai nhìn chung còn chậm do 

thiếu vốn đầu tƣ. 

Việc quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp 

luật về đê điều, PCTT một số địa phƣơng thực 

hiện chƣa quyết liệt nên vẫn còn để xảy ra một 

số vụ việc vi phạm kéo dài; 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao 

kiến thức phòng, chống thiên tai cho nhân dân 

còn nhiều hạn chế; chất lƣợng dự báo, cảnh báo 

chƣa cao và chƣa lƣờng hết các diễn biến phức 

tạp của thiên tai. 

Bão gây 

mƣa lớn, 

ngập úng 

 
Bão số 4 (bão 

BEBINCA) 

13/8/2018 -

17/8/2018 
Cả tỉnh 

- Về nông nghiệp: Có 440 ha lúa mùa bị ảnh hƣởng, trong 

đó: 93 ha diện tích lúa ngập trắng; 347 ha lúa ngập phất 

phơ. 

- Về công trình thủy lợi: Do ảnh hƣởng của bão số 3, số 4 

và mƣa, lũ lớn trên địa bàn nên Cụm đầu mối công trình 

điều tiết lũ tràn Lạc Khoái bị hƣ hỏng nặng, cụ thể: 

Một số địa phƣơng trong thực hiện nhiệm vụ 

PCTT chƣa sâu sát, chƣa quyết liệt nên hiệu quả 

trong xử lý tình huống do thiên tai gây ra còn 

hạn chế. 

Việc cải tạo, nâng cấp các công trình đê điều, hồ 

đập, lòng dẫn thoát lũ, chống biến đổi khí hậu 

Bão gây 

mƣa lớn, 

ngập úng 
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TT Thiên tai 
Thời gian 

xảy ra 

Khu vực bị 

ảnh hƣởng 

bởi thiên tai 

Thiệt hại Bài học kinh nghiệm nhằm giảm thiệt hại Ghi chú 

+ Do thân tràn bằng đất hiện trạng tuyến tràn xuất hiện 

hiện tƣợng thấm, thẩm lậu qua thân tràn, khi mực nƣớc 

ngoài sông dâng cao, mái tràn hạ lƣu xuất hiện dòng thấm 

chảy thành vòi qua khe các tấm gia cố mái với tần suất 

ngày một lớn. Một số đoạn mái tràn phía thƣợng, hạ lƣu và 

dốc lên xuống hai vai tràn đã bị lún sụt, nứt vỡ... 

+ Kênh thoát lũ cống Lạc khoái bồi lắng sạt trƣợt, giảm 

khả năng tiêu thoát. 

+ Khu quản lý vận hành xuống cấp, sụt lún sân nền, tƣờng 

rào ... 

(Ƣớc tính thiệt hại khoảng 65 tỷ đồng) 

cũng nhƣ việc bảo trì, tu bổ, sửa chữa công trình 

phòng, chống thiên tai nhìn chung còn chậm do 

thiếu vốn đầu tƣ. 

Việc quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp 

luật về đê điều, PCTT một số địa phƣơng thực 

hiện chƣa quyết liệt nên vẫn còn để xảy ra một 

số vụ việc vi phạm kéo dài; 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao 

kiến thức phòng, chống thiên tai cho nhân dân 

còn nhiều hạn chế; chất lƣợng dự báo, cảnh báo 

chƣa cao và chƣa lƣờng hết các diễn biến phức 

tạp của thiên tai. 

 
Bão số 2 (bão 

SINLAKU) 

01/8/2020 -

02/8/2020 
Cả tỉnh 

sóng lớn kết hợp với triều cƣờng đã làm nƣớc biển tràn cục 

bộ lên mặt đê Bình Minh III ở đoạn giáp cống CT11 và đã 

làm  hƣ hỏng một số ao đầm và lều chòi ở khu vực bãi 

phía ngoài đê Binh Minh III; thiệt hại ƣớc tính khoảng 420 

triệu đồng 

  

       

       

2 Mƣa lớn      

  

25/5/2012 

đến 

26/5/2012 

Cả tỉnh 

Toàn bộ diện tích lúa phía ngoài đê của hai huyện Nho 

Quan và Gia Viễn bị ngập úng nặng; 1273 ha lúa bị ngập 

nƣớc 

- Cần dự báo lƣợngmƣa chính xác 

- Thu hoạch mùamàng sớm 

 

  

22/6/2013  

đến 

25/6/2013 

Cả tỉnh 

Ngập 1733 ha lúa mới cấy bị ngập trong đó 11 ha ngập 2/3 

cây, 1207 ha ngập phất phơ, 515 ha ngập trắng và 75,5 ha 

mạ bị ngập úng 

- Cần dự báo lƣợngmƣa chính xác 

- Thu hoạch mùamàng sớm 

 

  

16/9/2015 

đến ngày 

18/9/2015 

Cả tỉnh  -  
 

  

9/10/2017 

đến  

13/10/2017 

Cả tỉnh 

+ Nhà bị ngập, hƣ hại: 1.790 cái; 

+ Gia súc bị chết (trâu, bò, bê, nghé, cừu, dê, lợn): 6.205 

con; 

+ Gia cầm bị chết: 87.123 con; 

+ Lúa bị hƣ hại: 19.687 ha; 

+ Hoa màu, rau màu các loại bị hƣ hại: 2.498 ha. 

-  

 

  
12/7/2018-

22/7/2018 
Cả tỉnh  -  

 

3 
Lốc, sét, mƣa 

đá 

     

  

24/5/2015 thành phố 

Tam Điệp 

khu vực đồng Cùng, tổ 10, phƣờng Tân Bình, thành phố 

Tam Điệp sét đánh chết 04 ngƣời và làm bị thƣơng 03 

ngƣời 

- Chủ động các biện pháp phòng chống sét cho 

ngƣời 
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TT Thiên tai 
Thời gian 

xảy ra 

Khu vực bị 

ảnh hƣởng 

bởi thiên tai 

Thiệt hại Bài học kinh nghiệm nhằm giảm thiệt hại Ghi chú 

  

25/01/2020 Tại Cúc 

Phƣơng và 

TP Ninh 

Bình 

do chịu ảnh hƣởng của KKL kết hợp với hội tụ gió Tây 

Nam phát triển từ mực 3000 – 5000m nên Tại Cúc Phƣơng 

và TP Ninh Bình xảy ra mƣa đá, gây thiệt hại cho rau màu. 

Chủ động các biện pháp phòng chống sét cho 

ngƣời 

 

  
14/7/2022 Huyện Nho 

Quan 

đìa bàn xã Phú Sơn, huyện Nho Quan đã làm 02 ngƣời 

chết 

Chủ động các biện pháp phòng chống sét cho 

ngƣời 

 

  
8/8/2022 Huyện Kim 

Sơn 

xảy ra tại đìa bàn xã Kim Đông, huyện Kim Sơn đã làm 01 

ngƣời chết 

Chủ động các biện pháp phòng chống sét cho 

ngƣời 

 

4 Lũ, ngập lụt      

  

25/5/2016-

26/5/2016 

huyện Nho 

Quan và Gia 

Viễn ảnh 

hƣởng bởi lũ 

tiểu mãn 

ngập lụt hơn 500 ha lúa sắp thu hoạch phía ngoài sông của 

hai huyện Nho Quan và Gia Viễn 
- Phƣơng tiện, vật tƣ, lực lƣợng cứu hộ vẫn 
còn hạn chế, chƣa đƣợc hiện đại hoá, tính 

chuyên nghiệp chƣa cao. 

- Giải pháp phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ 
thiên tai chƣa đƣợc triển khai đồng bộ 

 

  

17/8/2016-

19/8/2016 

huyện Yên 

Khánh 

Lũ lớn kết hợp với triều cƣờng đã làm cho kè Độc Bộ đoạn 

K41+150 đến K41+540 và kè Xanh đoạn K44+450 – 

K44+790 trên tuyến đê Hữu Đáy thuộc địa phận huyện 

Yên Khánh  bị hƣ hỏng nghiêm trọng. 

Tổng thiệt hại tài sản do bão lũ gây ra ƣớc khoảng  trên 

600 tỷ đồng. 

- Giải pháp phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ 
thiên tai chƣa đƣợc triển khai đồng bộ. 

Bão gây 

mƣa lớn, 

ngập úng 

  

9/10/2017-

12/10/2017 

Sông Hoàng 

Long 

lũ lịch sử trên sông Hoàng Long vào hồi 06 giờ ngày 12/10 

đạt đỉnh 5,53m (vƣợt báo động III 1,53m và vƣợt lũ lịch sử 

năm 1985), trên sông Đáy xuất hiện đỉnh vào hồi 16h giờ 

ngày 12/10/2017 đạt đỉnh 3,94m (vƣợt báo động III là 

0,44m) 

-   

5 

Sạt lở đất, sụt 

lún do mƣa lũ 

hoặc dòng 

chảy 

20/2/2019 thôn kênh Gà 

tuyến đƣờng phía tây của nhà thờ thôn kênh Gà đã xảy ra 

sạt lở đƣờng giao thông ven sông dài khoảng 50m, tuyến 

đƣờng ven sông sát với các hộ dân, tại vị trí sạt lở có 04 

gia đình bị ảnh hƣởng trực tiếp và nhiều hộ gia đình khác 

có nguy cơ bị ảnh hƣởng. 

  

  

12/10/2020 

-

14/10/2020 

huyện Hoa 

Lƣ 

sạt, lở đá tại khu vực núi Vƣờn Già, thôn Đông, xã Trƣờng 

Yên, huyện Hoa Lƣ; đã triển khai các lực lƣợng tổ chức sơ 

tán ngƣời và di dời tài sản của 07 hộ dân ra khỏi vùng 

nguy hiểm, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lƣợng 

quân sự, công an chốt tại hai đầu đƣờng không cho ngƣời 

dân qua lại khu vực nguy hiểm. 

  

  
8/9/2021-

9/9/2021 

Huyện Nho 

Quan 

Do ảnh hƣởng của mƣa lớn trên địa bàn huyện Nho Quan 

đã xảy ra 1 vụ sạt lở đất đá tại xã Phú Long, khối lƣợng bị 

sạt lở khoảng 60m3. 

  

  
12/6/2021-

13/6/2021 

Khu vực Cồn 

Nổi 

Do ảnh hƣởng của bão số 2 gây ra mƣa vừa và mƣa to, 

đƣờng phía cổng trạm kiểm soát biên phòng Cồn Nổi bị 

sóng biển làm sạt lở 15m. 
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TT Thiên tai 
Thời gian 

xảy ra 

Khu vực bị 

ảnh hƣởng 

bởi thiên tai 

Thiệt hại Bài học kinh nghiệm nhằm giảm thiệt hại Ghi chú 

  
9/9/2021 -

13/9/2021 

Thôn Sấm 3, 

xã Cúc 

Phƣơng 

Do ảnh hƣởng của mƣa lớn tại thôn Sấm 3, xã Cúc Phƣơng 

có hiện tƣợng lún nứt, sạt lở đất, ảnh hƣởng trực tiếp đến 

03 hộ dân dƣới chân đồi. 

  

    

Do ảnh hƣởng của mƣa lớn đã gây sạt lở khối đá khoảng 

3m3 tại núi Kênh thuộc thôn Đông Thành, xã Trƣờng Yên, 

huyện Hoa Lƣ làm đổ tƣờng nhà của 01 gia đình 

  

6 Nắng nóng      

  

31/5/2015 Cả tỉnh tại Cúc Phƣơng huyện Nho Quan đã đo đƣợc nhiệt độ lên 

tới 41,5
o
C 

Ảnh hƣởng đến gia súc, gia cầm, sản xuất nông nghiệp 

  

  
01/6/2017-

04/6/2017 

Cả tỉnh nhiệt độ cao nhất là 40,8 
0
C 

Ảnh hƣởng đến gia súc, gia cầm, sản xuất nông nghiệp 

  

  

28/6/2019-

07/7/2019 

Cả tỉnh nắng nóng trên diện rộng, gây ra nắng nóng gay gắt, nhiệt 

độ cao nhất là 41,1
0
C tại Nho Quan; Ảnh hƣởng đến gia 

súc, gia cầm, sản xuất nông nghiệp 

  

  

20/5/2020-

21/5/2020 

Cả tỉnh nắng nóng trên diện rộng, gây ra nắng nóng gay gắt, nhiệt 

độ cao nhất là 40,6
0
C tại Nho Quan; Ảnh hƣởng đến gia 

súc, gia cầm, sản xuất nông nghiệp 

  

  

29/5/2021-

03/6/2021 

Cả tỉnh nắng nóng trên diện rộng, gây ra nắng nóng gay gắt, nhiệt 

độ cao nhất là 40,7
0
C tại Ninh Bình; Ảnh hƣởng đến gia 

súc, gia cầm, sản xuất nông nghiệp 

  

7 Hạn hán      

8 
Xâm nhập 

mặn 

1/2021 Sông Đáy Độ mặn trên sông Đáy tại Nhƣ Tân từ tháng 1 đến tháng 

4/2021 ở mức trung bình và cao, phổ biến từ 7 đến 18 phần 

nghìn, riêng tháng 1/2021 xuất hiện độ mặn cao nhất 24 

phần nghìn. 

  

9 
Rét hại và 

sƣơng muối 

     

  

23/1/2016 

– 

28/1/2016 

Cả tỉnh; tại 

Nho Quan, 

Thành phố 

Tam Điệp có 

nơi xuống tới 

4.4
o
C 

diện tích mạ mới gieo bị chết, trên địa bàn thành phố Tam 

Điệp và huyện Yên Mô đã chết gần 10 tấn cá, 364,17ha 

mạ; 1.473,0ha lúa và 109,4ha ngô và rau màu bị ảnh 

hƣởng 

tăng cƣờng tuyên truyền, hƣớng dẫn các biện 

pháp kỹ thuật phòng chống rét cho vật nuôi, cây 

trồng và phát trên sóng của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh để nhân dân biết, thực hiện 

 

  

10/02/2017 

– 

13/02/2017 

Cúc Phƣơng 

9,0
0
C; Nho 

Quan 11,3
0
C; 

Ninh Bình 

12,8 
0
C). 

Ảnh hƣởng đến cây trồng, vật nuôi 

tăng cƣờng tuyên truyền, hƣớng dẫn các biện 

pháp kỹ thuật phòng chống rét cho vật nuôi, cây 

trồng và phát trên sóng của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh để nhân dân biết, thực hiện 

 

  

24/02/2017 

– 

25/02/2017 

Cúc Phƣơng 

12,2
0
C; Nho 

Quan 13,7
0
C; 

Ảnh hƣởng đến cây trồng, vật nuôi 

tăng cƣờng tuyên truyền, hƣớng dẫn các biện 

pháp kỹ thuật phòng chống rét cho vật nuôi, cây 

trồng và phát trên sóng của Đài Phát thanh và 
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TT Thiên tai 
Thời gian 

xảy ra 

Khu vực bị 

ảnh hƣởng 

bởi thiên tai 

Thiệt hại Bài học kinh nghiệm nhằm giảm thiệt hại Ghi chú 

Ninh Bình 

13,6 
0
C 

Truyền hình tỉnh để nhân dân biết, thực hiện 

  

09/01/2018 

– 

13/01/2018 

Cúc Phƣơng 

8,8
0
C 

Ảnh hƣởng đến cây trồng, vật nuôi 

tăng cƣờng tuyên truyền, hƣớng dẫn các biện 

pháp kỹ thuật phòng chống rét cho vật nuôi, cây 

trồng và phát trên sóng của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh để nhân dân biết, thực hiện 

 

  

29/01/2018 

– 

09/02/2018 

Cúc Phƣơng 

7,6
0
C 

Ảnh hƣởng đến cây trồng, vật nuôi 

tăng cƣờng tuyên truyền, hƣớng dẫn các biện 

pháp kỹ thuật phòng chống rét cho vật nuôi, cây 

trồng và phát trên sóng của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh để nhân dân biết, thực hiện 

 

  

11/02/2018 

– 

12/02/2018 

Cúc Phƣơng 

11,4
0
C 

Ảnh hƣởng đến cây trồng, vật nuôi 

tăng cƣờng tuyên truyền, hƣớng dẫn các biện 

pháp kỹ thuật phòng chống rét cho vật nuôi, cây 

trồng và phát trên sóng của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh để nhân dân biết, thực hiện 

 

  

28/12/2018 

– 

04/01/2019 

Cúc Phƣơng 

8,2
0
C 

Ảnh hƣởng đến cây trồng, vật nuôi 

tăng cƣờng tuyên truyền, hƣớng dẫn các biện 

pháp kỹ thuật phòng chống rét cho vật nuôi, cây 

trồng và phát trên sóng của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh để nhân dân biết, thực hiện 

 

  

28/12/2020 

– 

31/12/2020 

(Cúc 

Phƣơng: 

8,6
0
C; Nho 

Quan: 

10,2
0
C; Ninh 

Bình: 

11,5
0
C). 

Ảnh hƣởng đến cây trồng, vật nuôi 

tăng cƣờng tuyên truyền, hƣớng dẫn các biện 

pháp kỹ thuật phòng chống rét cho vật nuôi, cây 

trồng và phát trên sóng của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh để nhân dân biết, thực hiện  

  

01/01/2021 

– 

03/01/2021 

Cúc Phƣơng: 

5,0
0
C; Nho 

Quan: 6,5
0
C; 

Ninh Bình: 

9,2
0
C). 

Ảnh hƣởng đến cây trồng, vật nuôi 

tăng cƣờng tuyên truyền, hƣớng dẫn các biện 

pháp kỹ thuật phòng chống rét cho vật nuôi, cây 

trồng và phát trên sóng của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh để nhân dân biết, thực hiện 

 

10 
Cháy rừng do 

tự nhiên 

28/6/2019-

07/7/2019 

Nho 

Quan41,1
0
C 

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 
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Bảng 3. Nguồn lực ứng phó thiên tai 

Stt Tên mục 
Đơn 

vị 

Tổng 

toàn 

tỉnh 

Phân chia địa giới hành chính 

Ghi chú Ninh 

Bình 
Tam 

Điệp 
Nho 

Quan  
Gia 

Viễn 
Hoa 

Lƣ  
Yên 

Khánh 
Kim 

Sơn 
Yên 

Mô 

1 
Ban chỉ huy các cấp: Theo Nghị 

định 160/2018/NĐ-CP 
Ngƣời                     

2 
Lực lƣợng xung kích PCTT tại 

chỗ cấp xã: Theo Quyết định sổ 

08/QD-TWPCTT 
Ngƣời 4,380 420 270 810 630 330 600 810 510   

3 Lực lƣợng y tế Ngƣời 548 28 36 54 42 60 40 54 34 
Sở y tế 100 ngƣời; bộ chỉ huy 

quân sự 50 ngƣời; công an tỉnh 

50 ngƣời 

4 Lực lƣợng công an  Ngƣời 2,501 177 100 80 85 60 79 70 50 Công an tỉnh 1800 ngƣời 

5 Lực lƣợng quân đội Ngƣời 4,080 300 100 500 455 175 200 320 250 
Bộ chỉ huy quân sự 1680 

ngƣời; Bộ chỉ huy bộ đội biên 

phòng : 100 ngƣời 

6 
Lực lƣợng thanh niên tình 

nguyện 
Ngƣời 2,920 280 180 540 420 220 400 540 340   

7 Lực lƣợng dân quân tự vệ  Ngƣời 4,380 420 270 810 630 330 600 810 510   

8 Lực lƣợng khác Ngƣời 3,930 350 200 780 600 400 500 800 300   

9 
Lực lƣợng khác tại các sở ban 

ngành 
Ngƣời 760                 

Sở du lịch: 30 ngƣời; sở giáo 

dục 30 ngƣời; sở Giao thông 50 

ngƣời; sở Nông nghiệp và 

PTNT: 60 ngƣời; sở  Lao động 

và TBXH: 30 ngƣời; sở KHCN 

30 ngƣời; sở công thƣơng 30 

ngƣời; Cty TNHH MTV khai 

thác công trình thủy lợi" 500 

ngƣời 

10 
Lực lƣợng kiêm nhiệm chuyên 

trách tại Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh 
Ngƣời 52                   

  Tổng cộng   23551                   
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Bảng 4. Các yếu tố dễ bị tổn thƣơng 

Stt Tên mục Đơn vị 

Tổng 

toàn 

tỉnh 

Phân chia địa giới hành chính 

Ghi chú Ninh 

Bình 

Tam 

Điệp 

Nho 

Quan  

Gia 

Viễn 
Hoa Lƣ  

Yên 

Khánh 

Kim 

Sơn 
Yên Mô 

A Mức độ phơi nhiễm           

1 

Mật độ dân 

số trung 

bình 
Ngƣời/km

2
 717 2.839 616 340 697 715 1053 784 829 

Liên quan đến số ngƣời bị 

ảnhhƣởng và khả năng sơ tán, cứu 

hộcứu nạn khi có thiên tai xảy ra 

2 
Tỷ lệ đát nông 

nghiệp 
% 42.6 27 41.5 38.1 45.1 32.2 61.1 39.7 54.1 

Lũ lụt ảnh hƣởng đếnhoạt độngsản 

xuất nông nghiệp  

3 Tỷ lệ đất ở % 5.1 18.1 4.7 2.7 5.8 5.5 7.4 4.3 6.1 
Lũ lụt tác động khác nhau ở những 

khu vực có tỷ lệ đất ở khác nhau 

B 
Mức độ nhạy 

cảm 
           

1 
Cao độ địa 

hình 
          

Ngập lụt tác động mạnh đến các 

khu vực trũng thấp 

2 
Tỷ lệ nhà 

tạm/100 dân 
Căn          

Nhà ở sẽ chịu ảnh hƣởng bởi ngập 

lụt theo các mức độ khác nhau về 

loại hình nhà 

3 
Tỷ lệ nhà kiên 

cố/1000 dân 
Căn           

C 
Mức độ chống 

chịu 
           

1 
Tỷ lệ giƣờng 

bệnh/1000 dân 
Giƣờng 

5.90 24.28 7.781 40.083 2.549 2.986 2.297 2.075 2.799 Chỉ số này dùng để ƣớc lƣợng cho 

năng lực y tế ứng phó với ngập lụt 

2 

Diện tích 

trƣờng học 

bình 

quan/ngƣời 

m
2
          

Trƣờng học đƣợc sử dụng làm 

công trình ứng phó  

3 
Tỷ lệ đất giao 

thông 
%          

 Đường giao thông đóng vai trò 

quan trọng trong việc sơ tán người 

và tài sản khi chuẩn bị lũ lụt và là 

tuyến cung cấp các dịch vụ thiết 

yếu đến các khu vực nhạy cảm khi 

xảy ra lũ lụt 
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Bảng 5: Tổng hợp đánh giá rủi ro thiên tai 

Loại hình 

thiên tai 

Cấp độ 

rủi ro 

Phạm vi ảnh hƣởng Đối tƣợng bị ảnh hƣởng và đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng 

Bão, ATNĐ 4-5 Vùng ảnh hƣởng: huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên 

Mô. Huyện Kim Sơn gồm vùng nuôi trồng thủy sản 

giữa đê biển Bình Minh II và Bình Minh III; 25 xã 

(Xuân Thiện, Hồi Ninh, Chính Tâm, Kim Định, Ân 

Hòa, Hùng Tiến, Yên Mật, Quang Thiện, Nhƣ Hòa, 

Chất Bình, Đồng Hƣớng, Kim Chính, Thƣợng Kiệm, 

Lƣu Phƣơng, Tân Thành,, Yên Lộc, Lai Thành, 

Định Hóa, Văn Hải, Kim Tân, Kim Mỹ, Cồn Thoi, 

Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông) và 02 thị trấn 

(Phát Diệm, Bình Minh), huyện Yên Khánh gồm 10 

xã (Khánh Cƣờng, Khánh Thiện, Khánh Trung, 

Khánh Mậu, Khánh Hội, Khánh Công, Khánh 

Thành, Khánh Nhạc, Khánh Thủy, Khánh Hồng) và 

01 thị trấn (Yên Ninh), huyện Yên Mô gồm 01 xã 

(Yên Nhân). 

- Tàu thuyền và ngƣ dân hoạt động trên biển, ven bờ, khu neo đậu 

trú tránh; 

- Cơ sở nuôi trồng thủy sản; 

- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai,…. 

- Các hoạt động giao thông, thông tin liên lạc, điện, … 

- Dân cƣ sống ở khu vực nhà tạm, nhà yếu, nhà bán kiên cố phải di 

dời đến nơi an toàn; 

- Phƣơng án ứng phó với hoàn lƣu bão (mƣa, lũ,…). 

 

Lũ, ngập 

lụt 

4-5 Huyện Nho Quan: Xích Thổ, Văn Phong, Thƣợng 

Hòa, Lạng Phong, Lạc Vân, Gia Tƣờng, Gia Thủy, 

Gia Sơn, Gia Lâm, Đức Long; 

Huyện Gia Viễn: Liên Sơn, Gia Vƣợng, Gia Trung, 

Gia Tiến, Gia Thịnh, Gia Thanh, Gia Tân, Gia Sinh, 

Gia Phú, Gia Lạc, Gia Hƣng; 

Huyện Hoa Lƣ: TRƣờng Yên, Ninh Khang, Ninh 

Hòa, Ninh Giang; 

Huyện Yên Khánh: Khánh Tiên, Khánh Thiện, 

Khánh Thành, Khánh Phú, Khánh Lợi, Khánh Hải, 

Khánh Cƣờng, Khánh Cƣ, Khánh Công, Khánh An; 

Huyện Kim Sơn: Xuân Thiện, Thƣợng Kiệm, Quang 

Thiện, Nhƣ Hòa, Kim Tân, Kim Định, Kim Chính, 

Hùng Tiến, Hồi Ninh, Đồng Hƣớng, Cồn Thoi, 

Chính Tâm, Chất Bình, Bình Minh, Ân Hòa,;  

Thành phố Ninh Bình: Thanh Bình, Ninh Phúc, 

Ninh Khánh, Đông Thành, Bích Đào 

- Hệ thống đê, kè, công trình hồ chứa nƣớc; 

- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng, nhà ở, các công trình quan trọng khác; 

- Dân cƣ, tài sản, hoạt động sinh hoạt, sản xuất của ngƣời dân; 
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Mƣa lớn 3-4 Yên Quang, Tt. Nho Quan, Thƣợng Hòa,  Xích Thổ, 

Đồng Phong, Gia Sơn, Gia Tƣờng, Lạng Phong, Văn 

Phong, Lạc Vân, Đức Long, Gia Thủy, Gia Lâm, 

Thạch Bình, Phú Sơn,  

TT. Me, Gia Trấn, Gia Tiến, Gia Phú, Gia Lạc, Gia 

Vân, Gia Xuân, Gia Thịnh, Gia Phƣơng, Gia Tân, 

Gia Tân, Gia Hƣng, Gia Trung, Gia Thanh, Gia 

Vƣợng, Gia Sinh, Gia Lập, Gia Minh, Gia Thắng, 

Liên Sơn, Gia Hòa; 

Liên Sơn, Ninh Vân, Trƣờng Yên, Ninh An, Ninh 

Xuân, Ninh Giang, Ninh Hải, Ninh Thắng, Ninh 

Mỹ, Tt. Thiên Tôn, Ninh Hòa; 

Khánh Cƣ, Khánh Ninh, Khánh Tiên, Khánh Phú, 

Khánh Hải, Khánh Thiện, Khánh An, TT Yên Ninh, 

Khánh Vân, Khánh Lợi, Khánh Hòa; 

Khánh Dƣơng, Tt. Yên Thịnh, Khánh Thịnh, Mai 

Sơn, Yên Phong, Khánh Thƣợng, Yên Phú; 

P. Thanh Bình, P. Nam Thành, P. Đông Thành, P. 

Bích Đào, P. Nam Bình, Ninh Tiến, Ninh Khánh, P. 

Vân Giang, Ninh Phong, P. Phúc Thành, Ninh Phúc, 

Ninh Sơn, Ninh Nhất, P. Tân Thành 

- Khu vực vùng trũng thấp, vùng đô thị ngập úng; 

- Khu vực dễ bị xảy ra lũ quét, sạt lở đất; 

- Dân cƣ, tài sản khu vực trũng thấp, vùng bị ngập úng; 

- Các công trình phòng chống thiên tai (đê, kè, hồ chứa nƣớc, công 

trình giao thông) bị sự cố; 

- Hoạt động sản xuất, sinh hoạt của ngƣời dân bị ảnh hƣởng. 

- Vùng ngoài đê 

- Đô thị 

Lũ quét, sạt 

lở đất 

1-3 - Khu vực có cảnh báo 

- Khu vực chƣa có cảnh báo 

- Khu vực ven sông, suối 

- Khu dân cƣ ven đồi núi, sông, suối 

- Vùng xảy ra mƣa lớn; 

- Khu vực miền núi nơi đã có mƣa nhiều ngày, đất đai đạt đến độ 

bảo hòa; 

- Khu vực dân cƣ, nhà cửa ven đồi núi, sông suối; 

- Khu dân cƣ, nhà cửa ở các khu đồi trọc, hạ lƣu các sông suối,… 

- Cơ sở hạ tầng. 
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Hạn hán  Cúc Phƣơng, Kỳ Phú, Thƣợng Hòa, Lang Phong, TT 

Nho Quan, Lạc Vân, Đức Long, Gia Tƣờng, Gia 

Thủy, Gia Lâm, Gia Sơn, Xích Thổ; Gia Hƣng, Gia 

Hòa, Gia Vân, Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Lập, Gia 

Tân, Gia Tiến, Gia Thắng, Gia Trung, Gia Lạc, Gia 

Phong, Gia Minh, Gia Thịnh, Gia Phƣơng, Gia 

Vƣợng, Gia Phú, Tt Me, Liên Sơn; Khánh Thành, 

Khánh Công, Khánh Thủy, Khánh Nhạc, Khánh 

Mậu, Khánh Hội, Yên Ninh, Khánh Ninh, Khánh 

Vân, Khánh Cƣ, Khánh Hải, Khánh Hồng; Mai Sơn, 

Khánh Thƣợng, Khánh Dƣơng, Khánh Thịnh, Yên 

Phong, Yên Từ, Yên Nhân, Yên Mạc, Yên Lâm, 

Yên Thái, Yên Đồng, Yên Hòa, Yên Thắng, Yên 

Phú, Yên Hƣng; Kim Đông, Kim Trung, Bình Minh, 

Cồn Thoi, Kim Mỹ, Kim Tân, Văn Hải, Định Hóa, 

Thƣợng Kiệm, Lƣu Phƣơng, Phát Diệm, Kim Chính, 

Quang Thiện, Đồng Hƣớng, Nhƣ Hòa, Hùng Tiến, 

Ân Hòa, Kim Định, Hồi Ninh, Chất Bình, Chính 

Tâm, Xuân Thiện,   

- Con ngƣời, vật nuôi, cây trồng; 

- Hoạt động sản xuất; 

- Nƣớc sinh hoạt/nhu cầu thực tế. 

Xâm nhập 

mặn 

3-4 Kim Đông, Kim Trung, Bình Minh, Cồn Thoi, Kim 

Mỹ, Kim Tân, Văn Hải, Định Hóa, Thƣợng Kiệm, 

Lƣu Phƣơng, Phát Diệm, Kim Chính, Quang Thiện, 

Đồng Hƣớng, Nhƣ Hòa, Hùng Tiến, Ân Hòa, Kim 

Định, Hồi Ninh, Chất Bình, Chính Tâm, Xuân 

Thiện,   

- Con ngƣời; 

- Vật nuôi, cây trồng; 

- Hoạt động sản xuất, sinh hoạt,… 

- Công trình thủy lợi 

 

Rét hại, 

sƣơng muối 

2-3 - Khu vực miền núi 

- Khu vực đồng bằng 

- Trên các tuyến đƣờng giao thông… 

- Hoạt động sản xuất; 

- Ngƣời, vật nuôi, cây trồng; 

- Hoạt động giao thông trên các tuyến đƣờng bộ, thủy,…. 

Lốc sét, 

mƣa đá 

1-2 

Khu vực miền núi 

Khu vực đô thị 

- Con ngƣời; 

- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng. 

- Vật nuôi, cây trồng 

- Cây xanh 
Nắng nóng 1-3 

- Khu vực đô thị 

- Khu vực nông thôn 

- Khu vực có ao, hồ, sông suối,… 

Con ngƣời; 

- Vật nuôi, cây trồng; 

- Nƣớc sinh hoạt; 

- Hoạt động sản xuất, nuôi trồng,… 
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Sƣơng mù 1-3 - Khu vực miền núi 

- Khu vực đồng bằng 

- Trên các tuyến đƣờng giao thông… 

- Hoạt động sản xuất; 

- Ngƣời, vật nuôi, cây trồng; 

- Hoạt động giao thông trên các tuyến đƣờng bộ, thủy,…. 

Nƣớc biển 

dâng 

4-5 
- Dân sống ven sông ven biển, đất liền khu vực trũng 

thấp,… 

- Cơ sở hạ tầng; 

 

- Tàu thuyền hoạt động ven bờ; 

- Cơ sở nuôi trồng thủy hải sản ven bờ; 

- Dân cƣ  ở vùng ven biển, ven sông; 

- Các công trình, cơ sở hạ tầng (nhà cửa, công trình đê điều, 

pctt,…) 

Gió mạnh 

trên biển 

1-3 - Trên biển; 

- Ven bờ; 

 

- Tàu thuyền và ngƣ dân hoạt động trên sông, biển; 

- Tàu thuyền và ngƣ dân ven bờ; 

- Cơ sở sản xuất, nuôi trồng thủy hải sản; 

- Con ngƣời, nhà cửa, cơ sở hạ tầng khu vực ven biển 

Động đất, 

sóng thần 

1-5 - Ven biển 

- Trên biển 

- Các công trình cao tầng, kiên cố,… 

- Con ngƣời; 

- Cơ sở hạ tầng; 

- Các công trình xây dựng, công trình phòng chống thiên tai,công 

trình quốc phòng, an ninh. 

- Hoạt động sản xuất 

Cháy rừng 

tự nhiên 

1-3 Yên Đồng (Huyện Yên Mô); Ninh Hải, Trƣờng Yên 

(Huyện Hoa Lƣ); Gia Hòa, Gia Vân, Gia Thanh, Gia 

Hƣng, Gia Sinh (Huyện Gia Viễn); Đông Sơn, Yên 

Sơn, Quang Sơn và Nam Sơn (Thành phố Tam 

Điệp); Xích Thổ, Thạch Bình, Cúc Phƣơng, Kỳ Phú, 

Phú Long, Quảng Lạc, Quỳnh Lƣu, Sơn Lai (Huyện 

Nho Quan) 

- Con ngƣời; 

- Cơ sở hạ tầng; 

- Các công trình xây dựng, 

- Hoạt động sản xuất.  
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PHƢƠNG ÁN  

ỨNG PHÓ THIÊN TAI THEO CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH NINH BÌNH 

 

MỤC LỤC 

PHẦN I 3 

GIỚI THIỆU CHUNG 3 

1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 3 

1.1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 3 

1.1.1.1. Vị trí địa lý 3 

1.1.1.2. Địa hình, địa mạo 4 

1.1.1.3. Khí hậu 4 

1.1.1.4. Thủy văn 5 

1.1.1.5. Tài nguyên 7 

1.1.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI. 8 

1.2. TÌNH HÌNH THIÊN TAI NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 8 

1.3. ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI THEO CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI 11 

1.3.1. ĐÁNH GIÁ THIÊN TAI 11 

1.3.2. NĂNG LỰC ỨNG PHÓ THIÊN TAI 16 

1.3.2.1. Hệ thống chỉ huy phòng, chống thiên tai 16 

1.3.2.2. Hệ thống công trình phòng, chống thiên tai 16 

1.3.3. TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƢƠNG DO THIÊN TAI 23 

1.3.4. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 24 

1.3.5. LẬP BẢN ĐỒ RỦI RO THIÊN TAI 24 

PHẦN II 25 

CƠ SỞ PHÁP LÝ, MỤC TIÊU CỦA PHƢƠNG ÁN 25 

2.1.  CƠ SỞ PHÁP LÝ 25 

2.2.  MỤC TIÊU 25 

2.2.1. MỤC TIÊU CHUNG: 25 

2.2.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ: 26 

2.3.  YÊU CẦU 26 

2.4.  PHƢƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN 27 

PHẦN III 28 

PHƢƠNG ÁN ỨNG PHÓ THEO CÁC CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI 28 

3.1. PHƢƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI BÃO, ATNĐ 28 

3.1.1. BƢỚC 1: XÁC ĐỊNH TỪNG THỜI ĐIỂM ỨNG PHÓ VỚI BÃO, ATNĐ 28 

3.1.2. BƢỚC 2: XÁC ĐỊNH CÁC KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VỚI BÃO 28 

3.1.3. BƢỚC 3: XÁC ĐỊNH PHẠM VI ẢNH HƢỞNG VÀ PHƢƠNG ÁN ỨNG PHÓ 28 

3.1.4. BƢỚC 4: XÂY DỰNG CÁC PHƢƠNG ÁN, GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI VỚI BÃO, ATNĐ THEO TỪNG KỊCH 

BẢN. 32 

3.2. PHƢƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI LŨ, NGẬP LỤT 46 

3.2.1. BƢỚC 1: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM ỨNG PHÓ VỚI LŨ VÀ NGẬP LỤT. 46 

3.2.2. BƢỚC 2: XÁC ĐỊNH CÁC KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VỚI LŨ, NGẬP LỤT. 46 

3.2.3. BƢỚC 3: XÁC ĐỊNH PHẠM VI ẢNH HƢỞNG VÀ PHƢƠNG ÁN ỨNG PHÓ. 46 

3.2.4. BƢỚC 4: XÁC ĐỊNH PHƢƠNG ÁN ỨNG PHÓ THEO CÁC THỜI ĐIỂM 50 

3.3. PHƢƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI MƢA LỚN 66 

3.3.1. BƢỚC 1: XÁC ĐỊNH TỪNG THỜI ĐIỂM ỨNG PHÓ VỚI MƢA LỚN 66 

3.3.2. BƢỚC 2: XÁC ĐỊNH CÁC KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VỚI MƢA LỚN 66 

3.3.3. BƢỚC 3: XÁC ĐỊNH PHẠM VI ẢNH HƢỞNG VÀ PHƢƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI MƢA LỚN 67 
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3.3.4. BƢỚC 4: XÁC ĐỊNH PHƢƠNG ÁN ỨNG PHÓ THEO CÁC THỜI ĐIỂM 71 

3.4. PHƢƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN DO MƢA LŨ HOẶC 

DÒNG CHẢY 76 

3.4.1. BƢỚC 1: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM ỨNG PHÓ VỚI LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN DO MƢA LŨ HOẶC 

DÒNG CHẢY. 76 

3.4.2. BƢỚC 2: XÁC ĐỊNH CÁC KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VỚI LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN DO MƢA LŨ HOẶC 

DÒNG CHẢY. 76 

3.4.3. BƢỚC 3: XÁC ĐỊNH PHẠM VI ẢNH HƢỞNG VÀ PHƢƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT 

LÚN DO MƢA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY. 77 
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