
UBND HUYIN TRUC NINH CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BAN CHI HUY PCTT&TKCN Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S& 05/PA-BCH Trrc Ninh, ngày 17 tháng 4 nám 2020 

PHffiING AN 
Bão v tr9ng dim dê kè DO M&i don tu' K19+540 dn K20+300, 

dê tã Ninh, xã Trirc Di, huyn Triyc Ninh 11am 2020 

Qua theo döi hang nàm và các dcit thng kim tra dánh giá cht krcmg cong 
trInh, UBND huyn xác djnh dê ké Do Mi doan  tr K19+540 dn K20+300, de tá 
Ninh, xâ Trirc Di là tr9ng dim xung yu cüa huyn 11am 2020 cn có phucmg an 

bão ye. 

I. Dc dim tInh hInh khu virc tr9ng dim dê kè DO Mi ttr K19+540 dn 
K20+300, dê tã Ninh, xã Trrc Dai 

1. Tam quan tr9ng v dan sinh kinh t 

Doan de kè DO Mi domn tr K19+540 dn K20+300, dê tã Ninh, xã Trirc 

Dai có thim vi bâo v an toàn tInh mng tài san cho nhân dan 6 xã min 4 huyn 

Trrc Ninh và mt s xã lan cn thuc huyn Hãi Hu. 

2. Dc dim h thông dé diêu 

a. Di von dê 

- Mt dê khu virc trçng dim hin dang duçic hoàn thin m.t ct dé va ci'rng 

boa theo dir an Xir l c.p bach các cOng trInh dê diu cüa tinh Nam Djnh bj s1r c 

do bâo, lii 11am 2017 (dir kin ca bàn hoàn thành trong tháng 4/2020) 

Sau khi dir an hoàn thành, cao trInh dê +4,1 ~ +4,3, dam bão cao trInh thit 

k, mt dê rng 6m. 

a.Divonikè 

Bâi du và cuii kè l nhiu; môt s vi trI dâ khoét sâu vào chân dê và mái 

dê, phIa trong dng là rung và thüng dào. Dá lát mái kè bj bong xô rãi rác khp 

chiu dài kè. Doin cui kè dài khoàng 1 5m dAm khung và dAm dinh ké bj sap va 

dá lát mái bj mAt. 

- Cao trInh dinh kè +1,5 

- Cao trInh day sOng ch sâu nhAt: -8,Om ~ -9,0m. 

- Cao trInh trung bInh bäi phIa song: +1,0 ~ +1,lm. 

- Cao trInh rung phIa trong dng tü -1,1 ~ +0,Om. 

3. Mtrc nu'rc dc trtrng ti tr9ng diem 
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- Mrc ni.thc thit k dê tai K20 là +3,47m 

- M%rc ni.rOc báo dng ly tai  cng Cat Chi:r dê h1u Ninh K 14+225: 

+ Mirc nithc lü báo dng cp 1: +2,0m 

+ Mirc nuâc lii báo dng cp 2: +2,3m 

+ Mirc nithc lü báo dng cp 3: +2,5m 

4. Dc diem don song tii khu virc tr9ng diem 

Dotn song khu virc tr9ng dim cong chiu lôm v phIa dê tà Ninh, dông chü 

li.ru ép sat bãi dê tâ Ninh và là dông chây vông, chãy xon (phIa trên mt nuic 

dông chãy hizó'ng vào dê, day lông song dông cháy hithng ra song). VI 4y phn 

dirâi lông song luôn bj tác dng cüa dông chãy nên bj khoét sâu và gay sat  l phn 

chân dê và mái dé. 

II. Giã sfr tInh huing bão, lii có th xãy ra, xây dy'ng phtro'ng an k5 

thut xtr 1 

1. Dir kin các tInh huông có the xãy ra 

Can cü vào hin trng thirc t cong trInh khu virc trçng dim và qua các nãm 

theo dOi khi m1rc nuâc müc báo dng cp 3 kt hçip có song do bäo dir kin Xy 

ra sir cô nhu sau: 

a. Sat  l mái dê phIa song do song v& 

b. Sat  lâ mái dê, chân dê phIa song do dông chày. 

2. Phtro'ng an k5 thut xü' 1 

a. Xir ly st I& mái dê phIa song do song v (giã sfr doin st dài 200m): 

- Khi có hin tuçlng mái dê bj sat  nhanh chóng dung các bó cành cay ghép 

thành phén phü kin khp mái dê; dung dá hc ho.c vt nng dè ghim ch.t vào mái 

dê, dim thp nht dt dithi mirc nijóc sOng tü 0,8 ~ im, cao hn mirc nithc tü 1 ~ 

1 ,5m (co th dung vãi bat  hoc ni lông thay phên cành cay). 

- Bin pháp xü l khi mái dã sat 

+ Dung bao tài dt dp vào khu virc bj sat  dam bào theo mt ct dé Cu, khi 

dp dung tre cm cr d gi chân. Sau do dung vài bat,  ni lông phü kin mái dê và 

ghim chat vào mái dê tránh sat  lâ them. 

+ Khi liiçmg v.t tu: 

Bao tài: 30bao/lm x 200m = 6.000 bao 

Tre cay: 3cay/lm x 200m = 600 cay 

Dtdp:400~550m3 



3 

Vâi bat,  ni lông: 200m x 5m = 1 .000m2  

C9c ghim dài 0,5 ~ 0,7m: 700 ccc 

b. Xir 1 st 1& mái dê, chân dê phIa song do dông chãy (giã sir don sit 
dài 50m) 

- Bin pháp xir 

+ Lam giâm km tc dông chây và han  ch xói l bang các cijm cay, r dá: 

Mi clim cay ti'r 5 ~ 6 cay tre tuoi d nguyen cành lá, rQ dá chüa tr 0,3 ~ 0,5m3  dá. 

Day buc rç dung day thép 3 ly; cu 3~4m ta thã mt cllm cay. Dung may xUc can 
dài d thâ ciim cay, r dá, khi thã phãi thâ tr ha km ch s?t  len thi.rqng hru, thã ht 
chiu dài sat,  them v mi phIa 1 Om. Cim cay thá 2 dn 3 hang so le nhau ciim cay 
lo each cum cay kia 3m. 

+ CUng cô phn chân bang rng dá dung kInh 060, dài 5m d han  ch  sat 
kit. Rng duçic thá xuing vj trI da djnh và thã theo nguyen tc "tz hg luv len th-
wçtng htu và thá ti' ngoài vào trong". 

Sau khi cüng c xong phtn chân b&ng rng dá tin hành dung bao tái dt dp 
vào phn mái dê bj sat lâ phIa trén rng. 

Nu mái sat dng,  bat  b& phn Mt phIa trên cung sat  d lam nhç mái. Khi 
cung sat lan an vào mt dê, vai dê, phái tin hành Mp ma rng mt dê i phIa dng 
d phông dê tip tiic sat. 

- Khôi h.rqng 4t tu: 

+ Cum cay, ro dá: 3 hang x 23 c11m = 69 c1jm 

Tre cay nguyen lá: 5 cay x 69 = 345 cay 

Rç thép: 69 r 

Dá hoc: 0,3m3  x 69 r = 20,7m3  

Day thép 3 ly: 4m x 69= 276m 

+ Rng dá cüng c chân kê 060 dài 5m. 

Rông: 7con/5m x 10 =70 con 

Tre cay: 4cây/lcon x 70 con = 280 cay 

Dá hoc: 1m3/lcon x 70 con = 70m3  

Day thép 3 ly: 25m/lcon x 70 = 1.750m 

+ Bao tái Mt: 20 bao/lm x 50 = 1.000 bao 

+ Dt Mp ma rng mt dê phIa dng: 
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Dp ma rng mt 2m x 2,5m x 70m = 350m3  (dip mi rng them 2m, kéo dài 
v mi phIa 1 Om) 

+ May xüc cn dài d thã cijm cay, rng, r9: 01 chic 

3. Ting hçrp vt 1iu 

Loii vt Iiu Don v tInh Khôi luçrng 

Dtdp m3  900 

Bao tái cái 7.000 

Trecây cay 1.225 

Ccc ghim (0,5 ~ 0,7m) ccc 700 

Rç 0,3m3  rç 69 

Dáhc m3  90,7 

Dâythép3ly m 2.026 

May xüc cn dài chik 1 

Vãi bat, ni lông m2  1.000 

III. T!i chu'c chi c1io, trin khai thi'c hin phiro'ng an bão v trng diem. 

1. Vt tur, phiro'ng tin và các diu kin cn thit khác d phic viii cong 
tác h dê. 

- Vat tu dir trü chu,n bi: 

+ fMt dip: Giao xã Tnrc Dai  chun bj bãi 1y dt dam bão khai thác duçic 

khi luçing nhix dã dir kin, bâi l&y dt b trI trong dng không bj ng.p nuàc, gn 
khu virc tr9ng dim dam bão khai thác và 4n chuyn thun lçii nht. 

+ Bao tái: Giao Trrc Dai  chun bj 7.000 bao dam bão chAt lucmg kern theo 

day buc ming. 

+ Tre cay: Giao xâ Trrc Dai  chuAn bj 1.300 cay mua d tai  bii (co hçp dng 

cii th). 

+ Các vt tu khác (dá hoc, day thép, ru...): D nghj xuAt tai  kho 4t tu dir trU 

cUa tinh. 

+ Dja dim tp kt và gia cong 4t 1iu duqc tp trung t.i khu virc kè Dè 

MOi K 19+540 dn K20+300. 

- Phucmg tin vn chuyn bng xe 0 to, xc cOng nông và may xUc cAn dài 
giao Phông Cong thuang phi hqp UBND xã Tr1rc Dai  1p danh sách th 5 



5 

chik xc và 01 may xüc cAn dài (co th d nghj Sâ Giao thông 4n tâi huy dng 
phà Dti Ni d thirc hin). 

- Anh sang: Giao xA Trirc Di chuAn bj 2 may phát din, bong din, day 
din, den duc. 

- H thng thông tin lien 1c sü diing din thoai, di xe may, xc dp, chy b. 

Xã Trrc Dai  thành 1p 1 t thông tin tir 5 ~ 10 ngu?i. 

2. Lirc hrçrng tii ch 

- Lirc luqng tuAn tra canh gác: Tuyn chn nh&ng nguàri Co süc khoê, có 
kinh nghim và duçic tp huAn k5 thu.t x1r 1 giô dAu duçic biên ch 12 ngu?ñ a 
dim Thp, dix&i sir chi do cOa truO'ng dim. 

- Lirc luqng xung kIch: Là Di xung kIch phOng ch6ng thiên tai xà Trrc Dti, 
duçic biên ch thành t di do UBNID xà quàn 1 và diu hành khi h dé. Khi cAn 
thit, Chü tjch UBND huyn quyt djnh huy dng b sung lirc luqng cUa xâ Trrc 
Cuang, thj trAil Ninh CixO'ng, lirc krcing quân di d tang cuang. Các lirc krçmg 
phái mang dAy dü diing ciii lao dng khi ducc huy dng. 

3. Chi huy ti ch 

- UBND, Ban chi huy PhOng, chng thiên tai và TKCN xã Trrc Di, thành 
viên Ban chi huy PhOng, chng thiên tai và TKCN huyn phii trách xâ chi dao 
cong tác phOng, chng thiên tai ti dja phucmg. 

- Lirc luvng can b k5 thut gm can b Ht quail l dê Trirc Ninh, PhOng 
Nông nghip & PINT, Cong ty TN}IH MTV KTCTTL Hãi Hu. 

4. Hu cAn ti ch 

- Xã Trrc D.i phãi chuAn bj dU h.rng thirc, thirc phAm, co sâ lam vic sinh 
hot cho tiu ban chi buy tr9ng dim trong 3 ngày. 

- Phông Y t, Trung tam Y t huyn, Trim y t xã chuAn bj thuc va hrc 
luqng y bác s5 thuông trirc ciru chüa nguYi bj thrnmg. 

- Xã Trrc Cumg, tbj trAn Ninb Cuâng khi có 1nh diu dng cüa Chü tjch 

UBND huyn yeu cAu len dê phãi chuAn bj dAy dü nhân lirc, 4t tu, hu cAn sn 
sang irng ciru kjp thai cho mci tinh hung. 

Day là trng dim có nghia rAt quan trçng, dam báo an toàn cho san xuAt, 
dan sinh kinh t cho huyn Trirc Ninh. VI vy Dang b, quân và dan trong huyn 
t.p trung cao nhAt tinh thAn,v.t chAt, lAy phixng châm phông là chInh, tang ci.rang 
kim tra phat hin và xà l cac sir c ngay tü gia dAu, quyt tam bão v an toàn d 
diu trong mci tInh hung. 
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IV. Kien ngh 

D nghj B Nông nghip & PTNT, UBND tinh, Si Nông nghip & PTNT du 
tu kinh phi xây dimg kè Do Mi don ti'r K19+540 dn K20+300, dê tâ Ninh, xâ 

Trrc Dai  nhm dam bão an toân dê diu, giâm bat tr9ng dim cüa huyn trong 

phông, chng thiên tai./. 

Noinhin: I 
- BCH PCTT&TKCN tinh; 
- BCH PCTT&TKCN huyn; 
- Các co' quan, don vj Co lien quan; 
- UBND các xA, thj trân mien 4; 
- Liru: BCH. 

* 

PHO CHU T!CH  TT. UBND HUYN 
Phim Tr9ng Duy 

KT. TRIJYNG BAN 
PH ó .! NG BAN THIXUNG TRU'C 

k. R 

BANCHUI4UY \ 
' PHO -' 

THEN '  
TMKI flJMAJJ 

H.rRUCNINH' 
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