
UBND HUYN TRIJ'C NINH CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BAN CHI HUY PCTT&TKCN Dc 1p  - Tir do - Hanh phñc 

St,: 07/PA-BCH Truv Ninh, ngày 20 tháng 4 nám 2021 

PHU'OG AN 

U'ng phó thiên tai theo cp d rüi ro thiên tai huyn Trirc Ninh nàm 2021 

I. Gi&i thiu chung 

1.1. Diu kiin ty' nhiên và dan sinh, kinh tê - xã hi 
Huyn Trirc Ninh có din tIch ti,r nhiên là 143,9 km2, dan so 172.557 ngtri 

gm 21 dan vj hành chInh trirc thuc. PhIa Dông giáp huyn Xuân Tru&ng vâi song 
Ninh Co là ranh gith ti,r nhiên; phIa Tây giáp các huyn Nam Trrc, NghTa Hung; 
phIa Nam giáp huyn Hài Htu; phIa Bäc giáp tinh Thai BInh. 

1.2. Dánh giá rüi ro thiên tai theo cp d rüi ro thiên tai 

a) Dánh giá tInh hInh thiên tai trên dla  bàn nhfrng Ham gn day 
-Näm 2016: 

V bào: Dja bàn huyn Tnrc Ninh chu ãnh huàng bão s 1, s 3, s 7, dc 
bit là bào s 1 d b vào tinh Nam Djnh ngày 27/7/2016 dà gay tn tht nng n 
v tài san, hoa màu cüa Nhà nithc và nhân dan. 

-Näm 2017: 

Dja bàn huyn Trirc Ninh không chju ành hu&ng trirc tip cüa các can bão 
nhixng lai chju ành hithng cüa các dçt mua lan kéo dài, lU kt hçip triu cuang gay 
ành huàng lan dn san xut và dai sng dan sinE, kinh t. 

V bào, mua lan: Hoàn li.ru bào s 2, s 4 và s 10 gay mtra lan và dçit mua 
lan t1r ngày 09-11/10/2017 dung thai dim triu dâng, M thüy din xà li dà lam 
ngp 1t nhiu din tIch lüa mUa, cay màu và h, ao nuOi trng thUy san. 

V ret hai:  Ghi nhtn dçt ret hai  k' liic trong 40 nàm qua, nhit d ban dêm 
tai Nam Djnh xung 5°C. Dçrt ret hai  din ra ttr ngày 23-27/01/2017 dUng thai 
dim gieo ma cUa nông dan. 

V nng nóng: Dçt nóng kS' lc tU ngày 01-05/6/2017 nhit d cao nhât 
40,2°C vuçYt k 1iic trong 40 nàm qua. 

- Näm 2018: 

Dja bàn huyn Trirc Ninh tip t1ic khOng chu ânh huO'ng trirc tip cUa các 
can bão nhung lai  chju ânh hu&ng cUa các dçt misa kéo dài, dUng thai dim triu 
dâng, h thUy din xá lü gay ánh huàng ló'n den san xut và dai sng dan sinh, 
kinht. 
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V bão, ATND: Hoàn luu áp thp nhit dth, bäo s 3, s 4 gay mua lin, 
dung thi dim triu dâng, h thüy din xá lü dä lam ngp üng nhiu din tIch lüa 
mUa, mi, cay màu. 

V ret dim, ret hi" Dçit không khi 1tnh manh  tü ngày 28/01-12/02/2018 ghi 
nhn v thôi gian nhit d giám duói 10°C dài ngày; dçit không khI 1inh tr 8/12-
14/12/20 18 và tir 28/12/2018-03/01/2019 kern theo mua cIa ãnh hu&ng den tiên d, 
cht luçing cay 1t dt cüa các dja phuang. 

- Näm 2020: 

V bão: Hoàn luii bão so 7 gay mua to, lu'çing mua trung bInh 231mm vào 
thai dirn lña dc san dang giai doan chc xanh và xung ging trng cay vi dông, 
gay ngp iing 14 1,6 ha liia và 64,2 ha cay vv dông. 

b) Dãnh giá náng lure frng phó thiên tai 
* Chi huy tui chô 
- Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn, xA, thj tr.n dugc 

thành lap, phân cong ph trách dja bàn, linh vixc d chi dao  phông, chng thiên tai 
và TKCN. 

- Khi có d,r báo, cành báo thiên tai, Ban chi huy Phông, .chng thiên tai và 
TKCN huyn ban hành các cong din yêu cu Ban chi huy Phông, chng thiên tai 
và TKCN xã, thj trân, các Ca quan dan vj to chüc truc ban 24/24 theo dOi, barn sat 
din bin cüa thô'i ti&, thirc hin các chi dao  cüa cp trên d có các phuang an img 
phó kjp th?ñ. 

* Ltrc hrçrng tui chô 
- Các xä, thj trn thành 1p Di xung kIch phông, chng thiên tai (ti thiu 

70 ngithi), di vth các xã, thj trn có dê b trI them 1irc hxçrng quãn l dê nhân dan, 
triRing dim và mi dim canh dê 12 ngui du'çc tp hun k thut tun tra, canh 
gác và h dê gi du, phi hgp vOi các dng chi duçc phân cong phi trách dja bàn, 
linh vrc d chi dao  cong tác phông, chng thiên tai và TKCN. Trong tInh huông 
vi.rçit qua khà nàng, Chü tjch UBND xã, thj trn báo cáo d Chü tjch UBND huyn 
quyt djnh huy dng. 

- D dam bào cho cong tác phông, chng thiên tai và TKCN an toàn và dat 
hiu qua cao, Cong an huyn, Ban chi huy Quân sr huyn phi hgp vth các xã, thj 
trn và các phông, ban ngành chuyên mon cüa huyn ducic phân cOng nhim viii 
thuàng trrc trên các tuyn duông (tinh lô, lien huyn, lien xà) và trên dê lien tiic 
kim tra, phát hin kjp thai và giái tOa, xà 1 nhanh chóng các chuàng ngi 4t can 
trà giao thông, các doan duàng, dé sat  là. 

* Vt tir, phurong tin tui chô 
- Chü tjch UBND huyn, xã, thj trn trong phm vi thm quyn có trách 

nhim huy dng 1rc lucing, vt tu, phuang tin, trang thit bj, nhu yu phm cIa duçic 



3 

chun bj d 1rng phó thiên tai và cU'u trçl khtn cp ti dja phrnmg. Trung hçp vuçt 
qua khã nàng, th.m quyn phái báo cáo kp thai vi Uy ban nhân dan cp trén. 

S hxçing 4t tu phông chng thiên tai trong kho tti huyn gm nhà bat loai 
16,5m2  là 9 b, loti 24,75 m2  là 6 b, loai 60 m2  là 2 b; áo phao cüu sinh 220 
chik, phao trôn cüu sinh 390 chik, phao be 9 chik, may phát din 1 chic; phân 
v các xâ, thj trn có dé gm áo phao ciru sinh 160 chik, phao trôn ctru sinh 500 
chik và Ban chi huy Quân si1 huyn 02 b nhá btt loai 16,5m2. Vt tu dr trtr 
phông, chng hit bäo trên dja bàn huyn là 4.153 m3  dá hc d tai  các tuyn dé: 
Hüu Hng (C L, Trrc ChInh) 1.890 m3, h1ru Ninh (Phiicmg Djnh, Vit Hung, 
Cat Thànb, Trrc Thutn) 2.263 m3. 

Ngoài ra, mi xà, thj trAn phài chuk bj 2.000 bao tãi, có k hoach  huy dng 
500 cay tre (co vj trI và h cung ung cii th), UBND các xã, th trn có âê dir kin vj 
trI thutn igi, kbông bj ngp iing d kbai thác t& thiu 1 .000m3  dt h dê khi cn 
thit; quãn 1, bào v 4t tu dir trü phông, chng thiên tai d tti dja phuong (di vth 
các dja phuong có vj trI xung yu phái có phucing an buy dng vt tu dir trtt rieng). 

- Các xâ, thj trn huy dng phuo'ng tin theo phuong an dã xây dirng, Ban 
chi huy PhOng, chông thiên tai và TKCN huyn buy dng xe vn tài và xe vn tài 
hành kbách trong cong tác ciru h dé và di dan khi có lnh (danh sách xe theo k 
hoach huy dng cüa Phông Kinh t và Ha t.ng). 

- Buu din huyn, Trung tam Vin thông huyn, Viettel Trrc Ninh kim tra, rà 
soát h tMng thông tin lien lac,  thông báo và báo dng v thiên tai trên dja bàn huyn. 

- Ban chi buy Quân sr huyn, Cong an huyn cung cap may din dam phiic 
vi cong tác chi buy cho Ban chi huy Phông chng thiên tai và TKCN huyn. 

* Hu can tii ch 
- D& vâi Firc 1uçng chi buy: Lixang thirc chun bj gm bánh ml, luong khô, 

ml tOrn dU dung trong 3 ngày. 

- Di vâi hrc luçxng xung kIch thuing tri.rc và içrc hxçmg h dé: Do dja 
phuong và dcm vi chutn bj dü luong thirc trong 3 ngày. 

- Di vyi ngui dan di so tan cn chun bj dü luong thirc, thirc phm, nisóc 
ung, tu trang ti thiu dung trong thii gian so tan. Ban chi buy Phông chông thiên 
tai và TKCN huyn, các xA, thj trn kt hçip vOi các phông, ban ngành chuc näng 
dam bão an toàn trt tir, v sinh môi trLr&ng,... tai  noi  tam  cu và bào v cOng trinh, 
nba cua, tài san cüa dan tai  nhixng noi d di d?yi. 

c) Dánh giá v tInh tring d b tn thuffng 
- Các h dan sinh song a vüng bi, bài song; nba dt nat, nba cp 4, nhà hu 

hOng, nhà yu và phông hçc ctp 4 eó nguy co mt an toàn khi bão, itt có the xày ra: 

+ Trithng hçTp bão cap 10 do b trirc tiêp, toàn huyn can phài so tan 1.069 
hôvyi2.113 khu. 
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+ Tri.thng hçip bão cp 11, cp 12 dc b trçrc tip, toàn huyn can phâi so 
tan 2.449 hO vth 4.95 7 khâu. 

+ Tri.thng hçip bAo trên cp 12 d bO trixc tip, toàn huyn cn phãi so tan 
3.660 ho vri 7.667 khu. 

+ Trung hgp có lü trên báo dng 3, toàn huyn cn phái so tan 1.685 hO 
vi 4.205 khu sinh sang yen dé, ngoài bäi song và vüng bOi. 

+ Toàn huyn con 24 phOng h9c cp 4 ti 4 trung h9c Co nguy Co mat an 
toàn khi có bão xây ra. 

- Di tucmg d bj tn thixong (ngui cao tui, tré em, ngui khuyt ttt,...) 
khi thiên tai xây ra cia duGc các xã, thj trn rà soát, dánh giá gm: 10.532 tré em, 
10.123 ngui cao tui, 1.429 ngi.thi khuy& tat, 978 phi nü don than, 570 nguôi bj 
bnh him nghèo và 507 hO nghèo. 

- Các tr9ng dim Va V trI xung yêu 

+ Tr9ng diem cap huyn: 

Kè Phugng Ttrng tr K6+067 den K6+347, dê hü'u Ninh, xA Vit Hung. 

Doan dê Trrc Thanh tü K16+650 den K 16+950, dê hü'u Ninh, xà Tc Thanh. 

Kè Do Mâi dotn t1r K19+540 den K20+300, dê tâ Ninh, xã Trirc Dti. 

Cng Van Lai trên dê hü'u Ninh, xã Phisong Djnh. 

+ Các vj trI xung yêu: 

Kè Truc BInh: Doan dâu kè liii K10+115 dn K10+525 và doin cuôi kè tü 
K10+860 dn K10+980, dê hüu Ninh, xã Vit Hung. 

Cong có khâu d iOn gm: Cng C L, Cat Chi:r, Ba Nü, Nam Tan, Rông 
1, ROng 2 vâ Trirc Cthng. 

Cong yêu, CIa xây dirng tit lâu gm: Cong Dá, Phii An, Sa Dê, Thp, Dim, Se. 

Vüng bi Phrong Djnh; bi Trirc ChInh; bãi song hru Ninh thuOc  xã Trirc 
M5, Trirc Thun; bãi song tâ Ninh thuOc xã Trirc Hung. 

II. Co s& pháp 1, mijc dIch, yêu cu cüa phtrong an 

2.1. Co s& pháp I 
- Can cü Lut PhOng, chng thiên tai s 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 

- Can cir Lutt Dê diu s 79/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006; 

- Can cü Nghj djnh s 160/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü 
quy djnh chi ti&, huOng dn thi hành mOt  s diu cüa Lut PhOng, chng thiên tai; 

- Can cü Quyêt djnh so 44/2014/QD-TTg ngày 15/8/2014 cña Thñ tixOng 
Chinh phU quy djnh chi tit cp rüi ro thiên tai 

- Can cO Quyt djnh so 02/QD-TWPCTT ngày 18/02/2020 cüa Trii&ng ban 
chi dao  Trung uang v PhOng, chng thiên tai v ban hành S tay huOng dn xây 
dirng phuong an üng phó thong üng vOi các cp d rOi ro thiên tai. 

2.2. Mtic dIch 
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- Rà soát các loai hInh thiên tai thu&ng xuyên xày ra trên da bàn theo các 
cap do tir do xây dirng phixang an 1r11g phó tuang rng vO'i các cap d rüi ro tiên tai. 

- Giüp UBND, Ban chi huy Phông, cMng thiên tai và TKCN huyn có ca s 
dê chü dng chi dto, rng phó, phi hçip chi buy các hành dng, bin pháp cn thit 
d phOng ngüa, 1rng phó và khc phic thit hai  do thiên tai gay ra mt cách hiu 
qua, hin chê thâp nhât thit hai  do thiên tai gay ra, dc bit giâm thiu thit hti v 
nguYi, tài san, cor  sâ ha tang và các cong trInh tr9ng yeu. 

- Nâng cao näng lrc xü 1 tInh hung, sir c và chi buy, diu hành cüng thu 
tang cuO'ng trách thim cüa các cp, các ngành trong cong tác phOng chng thiên tai. 

2.3. Yêu cu 

- Tinh than trách nhim trong lãnh dao,  chi  dao  cüa chInh quyn, cac cor 
quan, dcm vj, doàn th chInh trj tü huyn dn xã phi hçp trong thirc hin nhim v11 

phông chng thiên tai và TKCN. 

- Xác dinh trách nhim cüa co quan, dan vj, t chirc, Ca nhân trên dja bàn 
trong cong tác phOng chng thiên tai và TKCN. 

- Nâng cao näng 1ixc sor tan, báo v nguOi và tài san, bào v san xut (kjp 
th?i di di, sa tan dan a khu virc xung yu, có nguy co cao dn non tam cu kiên c& 
chc chin, nht là di vai nguai già, nguäi khuyt tat, tré em và phii nü mang 
thai), dam bão an ninh trt tir, giao thông, thông tin lien lac  thông su&. 

- Xác djnh ngun lirc lrng phó thiên tai, di,r trtr vt tu, phuo'ng tin, trang 
thit bj, thu yu phm cn thit phiic vii cOng tác üng phó thiên tai theo phuong 
châm "Bôn tai ch" 

- Co phuong an bào v cong trInh cong trInh tr9ng dim cp huyn. 

- Thuing xuyên tuyên truyn, giáo diic, cung cp kin tht'rc v phOng chng 
thiên tai và tác dng cüa no dn an toàn tInh mng và tài san; qua do d cao tinh 
thn trách thim d chü dng chun bj chu dáo v mçi mt cho co quail, don vj, dja 
phirnng, cho ban than, gia dInh và xâ hi d sn sang phông tránh, ing phO khi thiên 
tai xây ra. 

III. Ni dung phuo'ng an 

3.1. Miic tiêu 

a) Miic tiêu chung 
Huy dng các ngun 1irc tai  dja phuang và sir h trq cüa chInh quyn cp 

trên, các t chirc và nhân dan d thirc hin các nhim vii ducc giao có hiu qua, 
ban ch dn mirc th.p nht thit hai  v nguai và tài san do thien tai gay ra, gop 
phtn quan trçng phát trin bn virng kinh t - xã hi cüa huyn. 

b) Miic tiêu ci the 
- Dam bao an toàn ye nguai và tài san cüa nhân dan, chü dng so tan dan ra 

khOi vüng nguy him, ban  ch thp nht m9i i-ui ro gay ra. 

- Bão v các cOng trInh quan tr9ng v phông, chng thiên tai, cong trmnh 
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tr9ng dim trên dja bàn huyn, dam bão các cong trInh giao thông, thông tin lien 
lac boat dng thông su&. 

3.2. Phiro'ng châm 1mg phó thiên tai 
Phông ngra chñ dng, irng phó kjp thai, kh&c phiic khn truong và hiu qua 

theo phrnmg châm "Ban tai  ch&'. 

3.3. Xác d1nh di tirçYng, phm vi tác dng cüa các 1oii hInh thiên tai 
theo cap d rüi ro thiên tai trên dla  bàn huyn 

Loi hInh 
thiên tai 

Cap d 
rüi ro 

D6i tirçng bi  ãnh htr&ng Phu'o'ng an ü'ng phó 

B ão, 
ATND 

3-5 - Tàu thuyn và ngu dan boat 
dng trên bin; 

- Din tIch lüa, hoa màu, Ca s 
nuôi trng thüy san; 

- Nba cüa, co s ha tang, cong 
trInh phông chng thiên tai và 
các cong trInh kbác. 

- Phuong an chi dao  chi buy; 

- Kêu gçi tàu thuyn dang 
hoat dng trên bin tim ncyi 
tránh tr1i an toàn; 

- TIJng phó trên dt lin (so 
tan dan, báo v các cong 
trInh); 

- Phuong an nhân lirc, 
phuang tin; 

- Phuong an dam bào an ninh 
trât tr, an toàn giao thông, 
thông tin lien lac, hu cn; 

- Phuang an khc phiic hu 
qua. 

Mua lan 1 - Dan cu vüng yen song; 

- Din tIch lüa, hoa màu, CO SO 

nuôi trng thüy san; 

- Phuong tin vn tãi thüy trên 
song  

- Phuong an chi dao  chi buy; 

- Phuong an dam bão an toàn 
cho ngithi, các cong trInh dê, 
kè, công; 

- Phuong an vn hành cong 
trInh thüy igi phông chông 
iing. 

- Phuong an dam bão an toàn 
giao thông, thông tin lien lac, 
hâu cn; 

- Phuang an khäc phic hu 
qua. 
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Loai hInh 
thiên tai 

Cap d 
rüi ro 

Di turçrng bj ãnh htro'ng Phtro'ng an frng phó 

Lu, Ng.p 
1iit 

1 - Dan cu vüng yen song, vüng 
bi; 

- Diên tich lña, hoa màu, Co sâ 
nuOi trng thüy san; 

- Các cong trInh phông chng 
thiên tai: Dê, kè, cng 

- Phuong tin vn tâi thüy trên 
song. 

- Phuong an chi do chi huy; 

- Phucing an dam bão an toàn 
cho ngl1i, các cong trinh dé, 
kè, công; 

- Phuong an vn hành cong 
trInh thüy 1çi phông chng 
üng. 

- Phuong an dam báo an toàn 
giao thông, thông tin lien 1tc, 
hâu can; 

- Phi.rang an khc phiic hu 
qua. 

Nang nóng 1 - Ngi.thi dan. 

- Cay trng, vt nuôi. 

- Hott dng san xut, sinh hoat. 

- Hoat dng giao thông.  

- Phuong an chi dio chi buy; 

- Phi.rang an dam báo an toàn 
cho ngui, gia süc và các hott 
dng san xut, giao thông. 

Ret dtm, 

ret hai 

1 - Ngithi dan. 

- Cay trng, vt nuOi. 

- Hott dng san xut, sinh hoat. 

- Hoat dng giao thông.  

- Phuong an chi dto chi buy; 

- Phuong an dam bâo an toàn 
cho ngixèi, gia siic và các hot 
dng san xut, giao thông. 

3.4. Xây dirng phirong an ung phó vi các 1oi hInh ttrong frng theo các 
cap do rüi ro thiên tai 

3.4.1. Phirong an trng phó vói bäo, ATNO 

a) Xác djnh thôi dim ung phó 

- Tin bão, ATND trên biên Dông. 

- Tin bão, ATND gn b?i. 

- Tin bão khân cap. 

- Tin bão, ATND trên d.t lin. 

- Tin cuôi cüng ye bâo, ATND. 

b) Xác d!nh  các kjch ban ung phó thiên tai 

- Bão, ATND trên biên Dông, có gió manh  ti1r cp 8-15 (rüi ro thiên tai cp 
3), di chuyn nhanh hithng v dng bang Bc B, có khá näng gay nguy him cho 
các hoat dng trên bin Dông. 



8 

- Bâo, ATND & vüng yen b& cp 8 -11 (rüi ro thiên tai cap 3). 

- Bão, ATND ânh hu&ng trên dt 1in (di vao tinh Nam Djnh ho.c gay mua 
ãnh hu&ng dn huyn) 

c) Các bin pháp frng phó theo các thô'i diem 
* Khi có tin bão, ATND trên biên Bong (rüi ro thiên tai cap 3) 
DoXi vài chInh quyn và các ccr quan, dun vi. 

- Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn và các xä, thj trn, các 
ca quan dan vj t chirc tr1rc ban theo dOi sat din bin cüa bão dng th&i ban hành 
cong din chi dao  d trin kbai các bin pháp di phó vâi bão theo Cong din cüa 
Ban chi huy Phông chng thiên tai và TKCN cüa Trung uung, cüa tinh. 

- Rà soát phucing an huy dng lirc hrç'ng, phuang tin, 4t tir, hu cn dã xay 
dirng; tang cu&ng tun tra, kim tra các dim xung yu, xir l kjp th&i các tInh 
hung phát sinh. 

- UBND các xã, thi trn rà soát, xác djnh các h cn phãi sa tan khi có 1nh 
theo phuang an dä xây drng (nba yu, nhà không dam báo an toàn, nba bãi song, 
bâi bi, ... và dc bit chü tr9ng dn các di tuçmg d tn thuong); hu&ng dn 
chng chng nhà c&a, các bin pháp dam bâo an toàn san xut. 

- UBND thj trn Ninh Cu&ng, xã Trirc Hung kim dm s tàu thuyn cüa 
dan vj dang boat dng trên bin, dc bit là t tàu dánh bt xa b&. 

- Trung tam Van hóa - Thông tin - The thao huyn và Dài truyn thanh các 
xã, th trn dua tin kp th&i v bão và cOng tác chi dao  di phó v&i bão 

- Chi dao  cong tác dam bão an toàn cOng trInh tr9ng dim, phông chng 
thiên tai, nhà c&a, co s& ha tng và các bin pháp báo v san xut: 

- Hat quán l2 dê Truc Ninh, Cong ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hâi 
Hu chü dng tang cu&ng kim tra, tun tra d phát hin, xu l kjp th&i s1,r c cong 
trInh ngay tr gi& du. 

- Phông Nông nghip và PTNT: 

+ PhM hcTp v&i Hat  quàn 1 dê Trirc Ninh, Cong ty TNIHH MTV KTCTTL 
Nam Ninh, Hãi Hu, UBND các xã, thj trn tang ci.thng kiêm tra, phát hin th l 
sir c cOng trInh dê diu, thüy igi phic v1i tiêu üng và phông, chng liit, bào. 

+ Tham mini cOng din phông cMng bão, ATND theo tInh hInh din bin 
thuc t. 

- Các cci quan, don vj theo chIrc näng, nhim v11 duçc phân cong trin khai 
thirc hin theo phuong an dã xay dirng. 

Di vó'i nhán dan: 

- Di vâi ngu dan: Các th tru&ng ngu' dan dang boat dng trén bin lien lac 
thu&ng xuyên vâi dt lien, theo döi các bàn tin v din bin cüa bão qua các may 
trirc canh, thông báo kjp th&i các tin dir báo, cành báo dn các thành viên trong t 
thirc hin các bin pháp dam báo an toàn cho ngu&i và phu'ong tin. Dng th&i có 
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trách nhim dua tàu thuyn v nai trü tránh an toànhoc thoát khói vüng nguy 
him theo huing dn cüa các cp chInh quyn. 

- Di vâi nhân dan trên dt 1in: Nhân dan trén dia bàn theo dôi din bin 
cüa bâo trên các bàn tin dir báo thai tit, thirc hin ni dung cong din cüa Ban chi 
huy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn và sir chi dio cüa Ban chi buy Phông, 
chng thiên tai và TKCN xä, thj trn d tir do trin khai mt s cong tác nhu b 
sung, dir trtr luang thirc, chat tia cay ci, chun bj chtng chng nba cira và các bin 
pháp bào v san xut, có th thu hoch sm nông san, thüy san a nhüng vüng có 
nguy co bj ành hithng manh  cüa bâo, sn sang sc tan khi có 1nh. 

* Khi có tin bão, ATND gn ho (rüi ro thiên tal cp 3) 

Ddi vó'i chInh quyn và các cc quan, don vj: 

- Tip t%lc khn truxing thirc hin các nhim v nêu trên. 

- Tiêp tiic t chüc trrc ban, theo döi chat chë din bin cüa bão, ban hành 
cong din chi dto dng thai tng hçp và báo cáo kt qua trin khai các bin pháp 
di phó vâi bâo dng thai trin khai 1rc lilçYng, phuang tin bào v cong trInh 
tr9ng dim, kho tang và sn sang tim kim cU'u ntn sau bão. 

- Tiêp tic tang cuang kim tra, xir 1 n h9a cong trInh dé diu, thüy 1çi 
phiic vii tiêu àng và phóng, chng 1iit, bâo; dng thai tiêu kit nuâc dm a vüng 
trüng, thp có nguy cci bj ngp üng. 

- Trung tam Van hóa - Thông tin - Th thao huyn huyn và Dài truyn thanh 
các xà, thj trAn lien tiic dua tin cp nht tInh hInh bão và cong tác chi dao. 

- UBND xã Trirc HOng, thj trn Ninh Cuang nghiêm cm các tàu thuyn ra 
khcii và tip ti1c thông báo cho các tàu thuyn & xa v nai trO tránh hoc huàng dn 
thoát khOi vOng nguy him. 

- Các can b dã duçc phân cong xung xã, thj trn, thôn, xóm kim tra, don 
dc và trin khai các phrnmg an di phó vOi bão dng thôi thành 1p t xung kIch 
d dam bào an toàn giao thông trithc và sau bão. 

- Các co quan, dan vj theo chO'c näng, nhim v1i duçc phân cong khn 
truclng trin khai thrc hin theo phuang an dà xây dirng. 

Dói vó'i nhán dan: 

- Dôi vai ngu dan: 

+ Theo dOi chat ch din bin cOa bão, giU vu'ng lien lac  thu&ng xuyên giüa 
tàu thuyn và dt 1in. 

+ Vâi nhUng tàu thuyn chua ra khai thI nghiêm cm ra khoi, di chuyn vào 
ncii neo dâu an toàn. 

+ Vài nhng tàu thuyn dang hoit dng trén bin, chü phucng tin và 
thuyn trisâng phài báo cáo v&i chInh quyn dja phuo'ng, t tru&ng ngu dan, b di 
biên phOng bin và các co quan hUu quan v s luçing ngu dan, s hiu tàu thuyn, 
vi trI tàu dang hot dng, dng thai phãi di chuyn v tránh trO theo sir chi do cUa 
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các cp có thm quyn d dam báo an toàn cho ngthi vâ phrnng tin. Các tâu 
thuyn phãi v noi tránh trü an toàn hoc thoát ra khôi vüng nguy him tnr9c khi 
bãodbô. 

- Dôi vád nhân dan trên dt 1in: 

+ Nhân dan trong vüng ánh hiRing cUa bâo thirc hin t& ni dung cong din 
cüa các cp và sir chi dto trirc tip cüa Ban chi huy Phông cMng thiên tai và 
TKCN xã, thj trn. 

+ Trin khai chng chng nhâ c1ra, báo v san xut nhu thu hoach san phm 
nông nghip, thüy san só'm & nhQng vñng có nguy cci bj ánh hiRing cüa bão. 

+ Thirc hin so tan khi có 1nh cüa chInh quyn theo phuo'ng an cüa các xã, 
th trn dä 1p và có trách nhim giU gin trt tçr an ninh noi & và no'i so tan, hoàn 
thành tru&c khi bão d bô vào dt 1in. 

* Khi có tin bão khãn cap, bão trên dat lien (do b trrc tiêp hoc gay 
ãnh hu*ng gió mnh, mira ló'n) 

Di vó'i chInh quyn và các cci quan, doii vi. 

- Tiêp trc thirc hin các ni dung nêu trên. 

- Ban chi huy Phông, cMng thiên tai và TKCN huyn, xã, th trn xung 
hin truàng chi dao, chi huy cong tác 1rng phó tai  noi bão (ATND) d b có khâ 
näng gay nguy him. 

- Ban hành cOng din khn chi dio di phó vói bão khn cp. 

- Näm chc so tàu thuyn dä, dang và chua vào noi trü tránh an toàn; tip tic 
cm tàu thuyn ra khcii, kim tra và chi dao  vic chng chng nhà cüa, nhà kho, 
dng th?yi trin khai 1irc luçmg và phuong tin sn sang cüu h, cüu nan. 

- Can cir tinh hinh thirc t, din bin cüa bão và các van chi dao cüa cp trên, 
UBND huyn chi dao  thirc hin di d&i, sotán nhân dan: 

+ Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN xA, thj trn so tan nhân dan 
(nhà yu, nhà không dam bâo an toân, nba bAi song, bâi bi,... và dc bit chü 
tr9ng dn các dM tuçlng d t,n thuong) v vj trI an toân theo phuong an cüa các xã, 
thi trn dã lap khi có lênh. 

+ Trin khai Cong tác dam bâo an ninh, an toàn, giao thông lien lac  thông 
su& trong và ngoài khu viIc di d&i. 

- Các cci quan, don vj theo chüc näng, nhim vii dugc phân cOng khn 
truong thirc hin theo phiscing an dã xay dirng. 

V lrc lu'crng, phuvng tiên, vt tu huy dç5ng: 

- Ban chi huy Quân sir huyn, Di xung kIch phông, cMng thiên tai xã, thj 
trin thuc hiên các nhiêm vu: 

+ Giüp nhân dan chng chng nhâ cUa; 

+ Giiip nhân dan satan dn noi an toan. 
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+ Tun tra, tiic trirc tai  các khu vrc xung yu, tr9ng diem. 

+ Sn sang xir 1' các sr cô ngay t1r gi dâu. 

+ Sn sang thirc hin cü'u h, ciru ntn trong 1rng phó thiên tai. 

- Hat quân 1 dé Trirc Ninh, Cong ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hãi 
Htu huó'ng dn bin pháp k thut xir 1 khi có sir c gi d.0 Cong trInh de diu, 
thüy igi. 

- Lixc luçing Cong an huyn, xã, thj trn: Dam báo an ninh trt tir khu vrc bj 
ãnh hithng; b trI 1irc lucing canh gác tai  khu virc sa tan di và dan; quân 1 chat ch 
các di tisçlng; cm bin báo hiu khu vrc nguy him, phân 1ung, dam bão giao 
thông thông su&. 

- Din 1rc Trirc Ninh khn truo'ng sra chüa, khäc phc sir cô ye din, uu tiên 
tai các vi trI dang chi dao  1rng phó, xung yu, trpng dim 

- V thông tin lien lac: 

+ Buu din huyn, Trung tam Vin thông huyn, Trung tam Viettel Tr'rc 
Ninh dam bão an toàn các cong trinh trthc, trong và sau khi thiên tai xãy ra vi 
mvc tiêu dam bâo thông tin lien lac  thông su&, kjp thai phc vv cong tác phOng, 
chng thiên tai. 

+ Duy trI thông tin lien lc tai  các khu v1rc tr9ng dim, xung yêu. 

- Cong an huyên, Ban chi huy Quân sir huyn, Phông Cong thu'&ng sn sang 
huy dng phuang tin, 4t tu theo phrnmg an dã xay dmg. 

- Dam bão 4t tu', phucmg tin, trang thit bj, thu yu phm phic vi phOng 
chng bão, ATND 

+ Thng kê vt tu, phuang tin, trang thit bj ciru h, cüu nan  cüa các dun vj 

vâ dja phucmg; Phân và giao thim v11 cho các dun vjldja phtrcmg d sn sang nhn 

nhim vv khi có 1nh diu dng; 

+ Các xã, thj trn chü dng lien h vâi các dai  1 chun bj các luang thirc 
nhu' gao, ml tOrn, nuó'c ung và các nhu yu phm khác, xàng dâu,... sn sang cung 
cp d phc v cOng tác rng phó vâi bäo theo phuung an dã xây drng. 

+ Phông Y th ph& hgp vâi Trung tam t huyn, Tram y te xã, thj trân 
chun bj sn sang v cci s thuc, hóa cht, d1ing c1i y t theo phuung an dã xây 

dirng khi có lth diu dng. 
+ To chüc phuang an dam bão hu cn theo phuo'ng an cho nhân dan tai  nai 

scitán. 

Dói vó'i nhán dan: 

- Dôi vi ngu dan: 
Ngu' dan khOng duçic i tren tàu thuyn khi bão d b. 

- Di vi nhân dan trên dt 1in: 
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+ Nhân dan trén da bàn tip tiic thirc hin tt ni dung Cong din và sr chi 
dao trrc tip cña Ban chi buy Phông chng thiên tai và TKCN xã, thj trn tin 
hành các bin pháp dam bào an toàn cho nhà cra, san xutt 

+ Không ra ngoài khi bão d b nu không có nhim viii, d.c bit vào thii 
dim Ing gió. 

+ Giü gin trt t1,r an ninh trt tçr noi i và noi so tan. 
* Siêu bão (cp d rüi ro thiên tai cp 5) 

Thirc hin theo phucing an phông, chng va khc phic hu qua 11mg phó vâi 
tInh hung siêu bão trén dja bàn huyn Trirc Ninh nãm 2021. 

d) Phu'o'ng an so' tan nhãn dan khôi vñng nguy him 
* Cong tác chun bj 
- Các xà lQtp danh sách nhu'ng ngi1i so tan theo hInh thilrc ti,r so tan dn nhà 

nguôri than hotc dn noi so tan t.p trung do UBND xà, thj trn quy djnh, phân 
cong can b kim tra, theo dOi cong tác di dan trithc khi bâo d b vào. Thông báo 
cii th trên các phuung tin thông tin dti chüng bit hrn1mg di chuyn và noi mInh 
dn cu trill. 

Cn dtc bit chill phi.rcing an di dan các h dan ngui dan sinh sng i vüng 
bi, yen dê, bãi song, di tucmg ngu?i già, tré em, phii nt mang thai,... vào các 
thOn, xóm sau trong ni dng. 

- Khi có lnh so tan, thành viên Ban chi buy Phông, chng thiên tai và 
TKCN các xã, thj trn trrc tip xu6ng thôn xóm duçc phân cOng d hrnng dan, 
dOn dc cong tác di di, nhUng triiè'ng hç'p kbông so tan thi ph& hçp vi 1irc lugng 
cOng an huyn, xã, thj trn dUng bin pháp cuO'ng ch; Di xung kIch phông chng 
thiên tai xA, thj trn h tra nhân dan trong cOng tác di di. 

* Diy kin so' tan nhân dan bl  ãnh htr&ng cüa các cp d bão, 111 

Thy vào tInh hInh, din bin cilia bâo, Chili tjch UBND tinh phát 1nh so tan 
nhân dan. 

- Chili tjch UBND huyn trirc tip chi buy cOng tác so tan nhân dan. 

+ Tru?rng hçp bão c.p 10 d b trçrc tip, toàn huyn cn phãi so tan 1.069 
h nhà yu vôi 2.113 kh.u. 

- Tnthng hqp bâo cp 11, cp 12 d b trirc tip, toàn huyn c.n phái so 
tan 2.449 h nhà yu vôi 4.95 7 kbu. 

+ Tri.ring hgp bão trên cp 12 d b trirc tip, toàn huyn cn phãi so tan 
3.660 h nhà yu vOi 7.667 khu. 

+ Tru?rng hop có 111 trên báo dng 3, toàn huyn cn phài so tan 1.685 h 
v9i 4.205 khu sinh sang yen dé, ngoài bAi song và vUng bi. 

- Hinh thilrc so tan: ngui dan tir di so tan là chInh, di dan tai  ch, di dan tilr 
nba không kiên c (nba cp 4, nba tam,  nba duth chân ct phát song, nhà ngoài bài 
sOng,...) sang nba kiên c cilia dan trong thôn, xóm, b trI san ghép, cOn lai  ch9n 
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dim b tn tp trung: Trj si UBND, co quan, don vj, trithng h9c, nhà th&,..., uu 
tiên so tan truâc cho ngithi già, tré em, phi nü, ngu&i bnh (cii th các xâ, thj trn 
có phuo'ng an di di cho các h trong thôn, xóm). Dc bit chü nhIhig vüng có 
nguy co b ngp sâu do mua lü 1in. 

- Ngi.thi di so tan phái mang theo nhu yu phm cn thit d sir diing trong 
thyi gian di so tan. 

- Các xã, thj trn có k hoach chun bj luong thirc, nuc ung, thuc men, 
v sinh môi tnthng, bp,... tai  noi so tan. 

- Ban chi huy Quân sirvà Cong an huyn phi hçp vth các xã, thj trn dam bào 
an toàn, an ninh trt tr noi so tan. 

- Trithng Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn quyt djnh t 
chirc cuôiig chê so tan tmng hcip không tr giác chp hành vic di satan vi m1ic dIch 
an toàn cho nguñ. 

3.4.2. Phiro'ng an ung phó vó'i mu'a km 

a) Cong tác chun bj 
- Theo döi thi.thng xuyên các bàn tin di,r báo cüa trung tam khI trn7ng thüy 

van Trung uang, chü dng khi cO mua hn xày ra. 

- Dir trt luung thirc, thirc phm khi có mua ló'n kéo dài. 

- Chü dng thu hoach nông san khi dã dn thôi ki thu hoach. 

- Các xã, th trn chü dng khoi thông cng rãnh thoát nuâc trong khu dan cu. 

- Cong ty TN}IIH MTV KTCTTL Narn Ninh và Hãi Hu phi hçTp UBND 
các xã, thj trtn tranh thu diu kin thüy van tiêu kit nuâc drn, khoi thông dông 
chày d tiêu thoát d dàng han. 

b) Bin pháp phông, chng üng do mira 1&n 
* Phân ho v trI cong trinh cho các vüng, min 

- Vüng 1: Lixu vçrc t1r cng C L dn cng Mo CO, dam bão din tIch 
1.499,62 ha phia dông duOng 21 thuc dja bàn các xà, thj trn: C L, Trirc ChInh, 
Phuong Djnh, Liêm Hài. Luu vrc tiêu qua 10 cong duâi dê gm: cng C Lê, so 2, 
s 4, so 5 duâi dê hü'u Hông; xà tiêu VL2, xà tiêu VL 1, Van Lai, L Xuyên, xã tiêu 
MO CO, MO Co duth dê hUu Ninh và buy dng duc may born din di dng khi cn 
thit d thuc hiên barn tat ra kênh chInh. 

- Vüng 2: Luii virc tr cng Phugng TuOng den cong Ba NU, dam bão din 
tIch 2.783,18 ha bao gm các xã: Tnung Dông, Vit Hung, Cat Thành, Trirc Tun, 
Tr?c Dto, Tnrc Thanh. Luu vçrc tiêu qua 9 cng dtthi dê gm: Cng Phuçing 
Tuàng, Xà tiêu Luong Han, Luong Han, Dá, PhO An, Cat Chu, xà tram  born Giá, 
Giá, Ba Nit duOi dé hitu Ninh; tram barn cé, djnh ni dng và huy dng duçic may 
born di dng khi cn thit. 

- Vüng 3: Luu virc tr cng Nam Tan den cong ROng 1, dam bào din tIch 
1.786,9 ha bao gôm các xã: Trirc Ni, Trirc M, Trrc Thun, Trirc Kbang, True 



Hung. Luu virc tiêu qua 5 cng dud dê hthi Ninh gm: Cng Nam Tan, Sa Dê, 
Qu Ngoi, ROng 2, ROng 1; tram barn c djnh ni dng và huy dng duçic may 
barn di dng khi cAn thit. 

- Vüng 4: Lisu virc tü' cong Th6p dn cng Di 20, dam báo din tIch 
2.867,7 ha bao grn các xA: Trirc Dai,  Trirc Thing, Trirc Thai, Trirc Cung, Trirc 
Hung và thj trAn Ninh Cung. Luu virc tiêu qua 8 cng duOi dê tã Ninh gOm: Cong 
Thp, Truc Cung, DAm, Xe, Lác Phu?ng, Quang Trung, Ngôi Kéo, Dôi 20 tram 
barn c djnh ni dng và buy dng duçc may barn di dng khi cAn thit. 

* Vn hành cong trInh theo liru vujc khi xãy ra mtra üng 

Thrc hin phuang châm chôn, rãi, tháo nuc bang trçng hrc là chInh kt h9p 
van hành các tram barn, vüng thAp trüng tiêu trithc, vüng cao tiéu sau. Các cng 
cAp 2 mO tiêu sau 1 dn 3 ngày di vâi rung cao trInh +1,0m trà len, khi üng cçlc 
b các HTXDVNN buy dng các may barn din, barn dAu k ca thu cong barn tat 
tü mtt rung ra kênh chInb. 

- Lu'u vrc C Lé dn MO Co phIa dông duO'ng 21: Dóng gi kin các cng C 
L, s 2, s 4, TB Cat, GO Dâu, Van Lai, MO Cô, S 20, theo dOi cht chë, lçii diing 
thüy triu tiêu qua các cng. Van  hành linh boat dp NgOa, Nghia Trang, Vô TInh. 
Tan diing tiêu tr9ng içrc qua các cng Dá, PhO An, Cat Chir. Khi van  bành  tram 
barn MO CO, Van Lai 1, Van Lai 2; dóng các dp Vô TInh, NgOa, CAu Dôi, cng 
Cui Kênh VL2, CCS, CC11, CC13, CC 15, Luang DOng. 

- Luu virc tr cng Ba Nü dn Pbugng TuOng: kim tra tbeo dOi sat rn1rc 
rnthc sOng Ninb Ca, tan  diving thüy triu qua các cng, rn& cua các dp NghTa 
Trang, Thng NbAt, Hâi Ninb 3-2, An QuAn, PhO An. Dp Trung Lao, Trirc Tuân 
rni sau rnt dn hai ngày, lu'u chng nuóc dn qua các dap, tram barn Luang 
Han, Giá chi van  hãnh khi khiing tiêu tr9ng lirc duçc. Khi born tiêu dóng, các cng 
cui Luang Han, Hài Ninh 6, van  hành tram bam Gia; dóng dp Trirc TuAn, cng 
CB7, G3, cui G5, CB11; barn tiêu din tich thing HTX DVNN Trirc BInh, Trirc 
TTnh, Trirc Dao,  Trirc Tuân ra kênh chInh. 

- Urn virc ROng dn Narn Tan: Trit dê igi diing thOy triêu tiêu tr9ng 1irc qua 
các cng ROng 1, ROng 2, Qu Ngoi, Sa Dê, Narn Tan. Khi tiêu rni các dp Ba 
Trrc, Chg Dn, Cui CB28, Thng NhAt. Kbi ngüng tiêu phâi dóng ngay các cng 
và các dp yen kênh Rong. 

- Lu'u vrc Di 20 dn Thp: Lgi diing thOy triêu tiêu tr9ng 1irc qua cac cong 
Di 20, NgOi Kéo, Quang Trung, Lác PhuO'ng, Se, DArn, Trirc Cuâng và Thp. Khi 
tieu rn& các dap  Se la, Se 2a, Tram  xá, O Chiu, Cui DAm, Trijc Cu&ng 6, Th6p 
3. Khi ngrng tiéu phài dóng ngay các cng yen kênh Di 20, se, Trçrc Cu&ng, 
Thp va các dip. H thng barn tat cüa các HTX nông nghip dO nu9c ra kenh 
chinh tieu qua song chInh thuc h thng Hâi Hau  trirc tip ra bin. 

c) Giã thit kch ban 
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* Mira üng vào du viii lila mó'i cy (tir tháng 7 den tháng 8) 
Truông hçp mua nhu tn sut thit k 210mm dn 25 0mm trong 3 ngày có 

hal truông hçip xãy ra: 

- Tnthng h9p 1: Mirc nithc song Ninh có chân triu thp, h tMng tiêu tir 
chãy, th?yi gian tiêu duçic 10-12h/ngày dêm tü cng Cat Chir xung cng Rong 1, 
kt hçp 4n hành các trtrn born tiêu vüng phIa hiru song Ninh Ca, tn d%lng chân 
triêu ma cong tiêu tü cOng Thp dn cng Di 20. 

+ Tiêu tr9ng 1c ra sOng Ninh Ca qua các cong dithi dê 3-4 ngày 

+ Các tram  barn Van Lai 1, Van Lai 2, MO Cô, GiO, Li.rang Han vn hành 3 ngày. 

+ Các bom di ding cüa các HTX nông nghip thirc hin barn tat vüng trQng 
ra các kênh chInh. 

- Trumg hçip 2: Mrc Nuó'c sOng Ninh Co trong thai k' có chân triu cao 
hoc dang có lü kéo dài. PhIa hU'u Ninh Co h thng chi tiêu duçic tü cng Ba Nü 
dn cng ROng 1, phIa ta Ninh Ca chi tiêu di.rgc tü cng Se dn Di 20, s gia tiêu 
bj han  ch tü 8h dn 1 0hlngày dêm, phâi 4n hành các tram  barn diên: Van Lai 1, 
Van Lai 2, MO Cô, Li.rang Han, Giá vôi 23 may 4000rn3/h, barn nrncc ra song Dai 
Ha; hai Cong ty TNHIH MTV KTCTTL Nam Ninh và Hâi Hu tp trung vn hành 
41 tram barn tiêu cô djnh ni dng, 23 may born din và 87 may barn du di dng 
barn tat nithc ra kênh chInh. Các HTX nông nghip 4n hânh 4 tram  barn din c 
djnh, huy dng 72 may born din di dng barn tat nuóc các vçrng trüng cçtc b ra 
kênh. 

Thai gian phâi tiêu cho lOa rnâi cy du vii rnira: Ngoài tiêu tir chây qua các 
kênh, cng, các tram barn tiêu vn hành vâi thai gian nhu sau: 

+ Mua 210mm: tram born tiêu vn hành 3 ngày 

+ Mua 250mm: tram  barn tiêu 4n hành 4 ngày 

Yêu cu: + Cong suât din cho phuang an 140.000kwh 

+ Du diezen chay barn chng üng cJc b 30 tn 

* Mira 1mg vào giü'a viii và thO'i k' cui viii lüa cao cay 

Truang hçrp mua 250mm dn 300mm: 

+ Tiêu tr9ng Fçrc ra sOng Ninh Co qua các cOng 4-5 ngây 

+ Các tram born tiêu vn hành 3-4 ngày 

Yêu cu: + Cong suit din cho phuong an 140.000kwh 

+ Du diezen chay barn chng üng ciic b 30 tn. 

Tiêp tiic thirc hin Chi thj s 10/CT-UBND ngay 23/8/2017, hal COng ty 
TNIHIH MTV KTCTTL Narn Ninh, Hâi Hu phi kt hçip vói UBND các xA, thj 
trn tang cuang giâi tOa vi pham theo quy dinh, darn bão h thng kênh muong 
thông thoáng trong su& mOa mu'a bâo. 

3.4.3. Phtro'ng an phông chng lii, ngp hit 
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a) Cong tác chun bj 
- Chi dio và to chüc trirc ban nghiêm tue huyn và xã, thj trn 24/24h, theo 

dôi sat din bin mua, lü và tInh hInh cong trInh d xir 1 kjp thai các tInh hung 
có th xãy ra. 

- Trin khai thrc hin phuang an phông, chng thiên tai, rà soát các h dan 
cu dang sng vüng trüng, thp, vüng bi, trin khai phucing an sa tan dan, thông 
báo tInh hInh mua 1Q d nhân dan chü dng irng phó, h?n  ch di 'aj  trong vüng lU, 
ngp 1t, dc bit d& vi vüng b& xã Trirc ChInh, bi xA Phucing Djnh và khu virc 
Co da hInh üng, trüng. 

- Ban chi huy Phông chng thiên tai và TKCN huyn và các xã, thj trtn theo 
dOi chat ch din bin mrc nithc cüa sOng, kênh, pMi hçip vâi Ban chi huy Quân s11 
huyn, cac Ca quan, ban ngành có lien quan sn sang, trin khai 1irc luçmg, trang thit 
bj d xir 1 s1r c, hu hông cong trInh và h tr? sc tan nhân dan vüng ngp üng. 

- Di,r trU hrang thirc, thirc phm, thuc men và nhu yu phm khác. 

- T chirc thu hoch sO'm cho cay trOng nOng nghip, vüng thüy san,... theo 
phuang châm "xanh nhà han già dông". 

- Các xã, th trn chü dng khai thông cng ränh thoát nuó'c trong khu dan cu. 

- Trin khai 1irc 1uçng dam bào an ninh trt tir trên dja bàn. 

- Cm biên báo, b trI içrc h.rcing cht chn i nhUng vüng Co khâ näng bj 
ngp sâu. 

- Các don vj thi cOng trên dja bàn huyn rà soát, sn sang trin khai phuong 
an phOng, chng lü cüa các cOng trInh dang thi cOng. 

- Din 1irc Trixc Ninh chü dng phi hçp vôi Ban chi huy Phông cMng thiên 
tai và TKCN huyn, các xã, thj trn theo dOi cht chê din bin 111 d kjp thai ct 
din i nhu'ng vüng trQng, ngp. 

- Giü vmg thông tin lien 1c, báo cáo kjp thai, thuO'ng xuyên theo dOi din 
bin cüa 1Q, hit, sir c các cOng trinh dn các cp có thrn quyn d chi dio. 

- PhOng Giáo dic và Dào tto sn sang cho h;c sinh trong vüng ngp nghi h9c 
theo thông báo cüa Giárn dc S Giáo dic và Dào tto hotc Chô tjch UBND huyn. 

- Các phOng, ban ngành Co lien quan phi hcip vi UBND các xã, th trn, 
Cong an huyn, Ban chi huy quân sir huyn sn sang thirc hin nhim vi1 tim kim 
ciru nan, ung ciru, so tan nhân dan khi cn. 

- TO chuc hung dn tàu thuyn xã Trirc Hung, th trn Ninh Cithng neo du 
an toàn ti các nai quy djnh. 

- Ttm dmg hot dng do ngang, các hoit dng sinh k trên sOng, b tn hrc 
luçing 1mg trrc d kim tra. 

b) Cong tác khãc phiic sau lii, ngp hit 

Các co quan, ban ngành có lien quan pMi hgp vui UBND các xà, thj trn 



17 

- Dánh giá thit hti, t chrc khc phiic hu qua, n djnh di song, phiic vt 
san xut, phông chng djch bnh, xir 1 môi trithng do lü liit gay ra. 

- To chüc c1ru trçl cá nhân và gia dInh bj thit hti do lii gay ra. 

- Tng hçp báo cáo dn các Co quan dtp trên ye din biên mua, lü 1iit, tInh 
hInh thit hai  và kt qua trin khai 1rng phó, khc phiic h.0 qua. 

3.4.4. Phtro'ng an u'ng phó vó'i nng nóng 

a) Cong tác chi do, chi huy 
- Ctp nht các bàn tin cành báo scm và ban hành cong din d chi dao  t'rng 

phó vi nng nóng tài các xã, th trn d chü dng phông tránh. 

- Can cir vào dir báo, cành báo, tInh cht và din bin thuc t d chi do trin 
khai bin pháp irng phó phU hçip vâi tüng tInh hung cci th. 

- Tang cu&ng kim tra, giám sat vic chp hành các quy djnh cong tác v 
sinh an toàn thirc phm, v sinh môi tru6ng; chi do Phông Y t, Trung tam y t 
dam bâo t& nh.t vic khám cha bênh, so cü'u, cp ciru ngi.thi bnh trong nhQng 
ngày nãng nóng. 

- Chi dto cong tác phông, chng dui rnrâc, dc bit là tai ntn dui nuOc tré 
em trong djp he. 

- Khuyn cáo ngi.thi dan hn ch ra diiing trong nh&ng ngày ntng nóng, khi 
ra du6ng phài có bin pháp bào v, che tránh. 

b) Lire hrçng, vt tir, phtrong tin 

- Trung tam Van boa - Thông tin - Th thao huyn, Dài phát thanh các xã, 
thj trn sü dicing h tMng truyn thanh d truyn tài các bàn tin dir báo, cánh báo v 
nng nóng và hiing dn kin thirc, k näng lrng phó vOl nng nóng. 

- Phông Y té, Trung tam Y t huyn, Tram y t các xà, thj trân: Triên khai các 
bin pháp bào v si1c khóe, phông bnh, due  bit là cho tré em và ngtthi già. 

- Cong ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hãi Huu  phôi hcp vOi các xã, 
thj trn: Thirc hin các bin pháp tit kim ngun nuOc; t chirc 4n hành các cOng 
trInh thüy lçii, các cng ly nuOc, trim born nuOc tuOi dam bào diu kin các cong 
trInh thüy lcii vun hành t&, cung cp dü nuOc phiric vii san xut nông nghip, nuOi 
trng thüy san. 

- Diên hrc Trirc Ninh: Xir l kjp thOi các sr cô ye din; xây dirng phu'ong an, 
k hoach ct diên hçp 1. 

3.4.5. Phu'o'ng an trng phó vói ret cIm, ret hi 

- Cp nht các bàn tin cành báo sOm và ban hành cOng din dé chi do Ong 
phó vOi ret dim, ret hi tOi các xä, thj trn d chü dng phông tránh. 

- Trin khai dng b các bin pháp chéng ret cho nguOi, due  bit lixu di 
tuçing d bj tn thuong nhu nguOi già, tré em, nguOi khuyt tt 

- HuOng dn các bin pháp bâo v cay trng, vtt nuOi thüy san phü hçip vOi 
diu kiên th?yi tit thuc t. 
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IV. Nhim viii ciii the các cap, các ngãnh 
Ban chi huy PhOng, chng thiên tai và TKCN huyn yêu cu các cp, các 

ngành thirc hin nhim vi cii th nhu sau: 

4.1. Phông Nông nghip và PTNT 

Là ca quan thu?iing trirc cUa Ban chi huy Phông, chng thiên tai và TKCN 
huyn; thirc hin tt chüc näng tham mixu cho UBND huyn v cong tác phông, 
chng thiên tai; trirc ban 24/24 gi khi có thiên tai bt 1çi xây ra. Theo dôi tInh 
hInh thai tit, khI tuqng thüy van, tng hçip tInh hInh trin khai cong tác phông, 
chng thiên tai cüa các ngành, các dja phuang; tham mu'u xây drng thñ vi gieo 
cay, ca cu cay trng phü hçip vi din bin thiên tai. 

Hçip dng vOi UBND các xä, thj trtn d h trçi kinh phi và giao nhim v 
cho lirc luçmg tun tra, canh gác, thu&ng truc tai các dim canh dé. 

Phi hçp vii Hat  quán 1 dê Trirc Ninh, Cong ty TNT-IH MTV KTCTTL 
Nam Ninh, Hài Hu kim tra hin trng cong trInh dê diu, thüy 19'i; kim tra v.t tu 
phông, chng thiên tai dâ cp cho các xã, thj trn. 

Kim tra, don dôc các ca quan, dan vj, các dja phuung thc hin nhim vii 
duqc phân cong. 

4.2. Hit quãn 1 dê Trrc Ninh 
Phân cong can b barn sat dja bàn, an phn dé diu duçic giao; thirc hin 

chirc näng tharn mu'u và thrnmg trirc 24/24 gi. Huâng dn k thut h dê cho 1rc 
1uçng canh gác dê và 1rc luçing xung kIch. ThuOng xuyên kim tra, phát hin, x1r 
1 kjp thai n h9a cong trInh dê diu. 

Thuing xuyên kim tra hin trng dé diu, phi hçip UBND các xa, thj trn 
có dê, các ca quan, dan v phát hin, ngàn chn, tham muu bin pháp xir 1 kjp th?ñ 
các vi phm, không d vi phm méi phát sinh, tái vi phtm 

4.3. Cong ty TNHH mt thãnh viên KTCTTL Nam Ninh, Hãi Hu 

Lp và trin khai phuo'ng an phông, chng thiên tai; phuang an phông, 
chng han  vii xuân; phuang an phông, chng üng vi müa; chü trI phi h?p  UBND 
các xà, thj trn t chic giái tôa vi phm, 4t can dam bão kênh muang thông 
thoáng. Kirn tra k thut các cOng trInh thüy igi, vn hành thir các tram  barn, phát 
hin hu hông và tin hành s1ra chüa kp thai, phiic v tt cho cOng tác phông, 
chng thiên tai; có phuang an tiêu üng, dam bão tiêu nhanh; khi mô cng duri dé 
thai dim có lii phái thông qua UBND huyn. 

Tang cu&ng lirc lugng thumg xuyên kim tra, phát hin và x1r 1 kip  thai 
ngay tü giô du các vi pham pháp 1ut v cong trInh thüy igi mi phát sinh; rà soát, 
thng ké vi pham con tn tai  vâ phi hgp vi các dja phuang trong vic xây dirng 
k hoach giài tOa vi phm. 
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Chü trI, ph& hçp vâi UBNID các xä, thj trn, co quan, dcm vi t chirc nghiêrn 
tic vic nghim thu khoán quân vó't bèo, rác trén các tuyn kênh theo phuang an 
dA phê duyt. 

4.4. Ban chi huy Quân sr huyn 
Lp phucing an phông, chng thiên tai cüa ngành; xây dmg phuung an cüu h, 

cUu nan,  chi huy Fçrc 1uçng dan quân ti,r v, dir bj dng viên ciu h dé khi có 1nh. 

Phi hçp các xã, thj trn tp hun chuyên môn, nghip v1i cho Di xung kIch 
phông, chng thiên tai xâ, thj trn. 

Phi hçip các ngành chirc näng cüa huyn xây dimg phucing an, t chüc din tp 
phông, chng thiên tai nàm 2021. 

4.5. Cong an huyn 
Lp phuang an phông, chng thiên tai cüa ngành; dam bâo giao thông thông 

su& cho cac lirc 1uçing, phrnmg tin khi tham gia ci'u h dê; giü vrng an ninh 
vüng bj ânh hithng cüa bâo, hi 

PMi hçip vi UBND các xã, thj trtn, Hat  quân 1 dê Trirc Ninh thuing 
xuyên kim tra, xir 1 xc qua tâi di trén dé và tInh trng khai thác cat yen song. 

4.6. Van phông HJJND - UBND huyn 
Phi hçp Phông Nông nghip và PTNT tham muu cho UBNID, Ban chi huy 

Phông, chng thiên tai và TKCN huyn thông báo tInh hInh thiên tai, các van bàn 
chi dao,  diu hânh trong phông, chng thiên tai. 

4.7. Các phông, ban, ngành 

- Phông Y té, Trung tam Y tê huyn, Trung tam Djch viii nông nghip huyn: 
Co k hoach  chun bj ca s thuc dir phông phiic vii khi thiên tai xáy ra; huâng 
dk thirc hin các bin pháp v sinh, tiêu dec, kh& trüng noi xáy ra thiên tai vâ 
ngän ngira djch bnh büng phát. Thirc hin các bin pháp v sinh, phông djch, 
tuyên truyn ph bin bin pháp chAm sOc bão v sue khOe cho nguO'i, an toàn cho 
san xut, nht là trong diu kin phông, ch6ng djch bnh Covid-19. 

- PhOng Kinh th vâ Ha tng: Co phuo'ng an bâo dam an toàn cho cac tuyn 
giao thông. Co k hoach  quân 1, b trI phuong tin và dix trü hang hóa d phiic vi 
cho cong tác h dê, phOng, chng thiên tai; dánh giá mic d an toàn cüa phiiang 
tin vâ cht hiçing phao cü'u sinh các tuyn do ngang. Huàng dn k thut chng, 
chng nhà cira, bâo dam an toân cong trInh khi CO thiên tai xáy ra. Thng ké cOng 
trInh nhà a, cong sa, truang h9c... dam bão dü diu kin an toàn d sa tan nhân 
dan tránh trü khi Co bão. 

- PhOng Tài nguyen - Môi tru&ng: Phi hcp UBND các xA, th trn, Cong ty 
TN}IEI MTV KTCTTL Nam Ninh, Hãi Hu kim tra, htthng dan, nhc nba, xir 
pht hânh chInh cac truOng hçip vi phm xã rác thai, cay ci... xung b kênh, 
lông kênh, mái dé dam bâo kênh muong thông thoáng; phi hp Cong ty TNIHIH 
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MTV KTCTTL Nam Ninh, Hài Htu kim tra v sinh môi truè'ng trén kênh, 
nghim thu k& qua thirc hin cüa các dan vj nhn khoán quân. 

- Phông Giáo dc và Dào tto: Lp phuo'ng an phông, chng thiên tai cüa 
ngành; phM hgp vâi các dja phuang kim tra an toàn trtthng hoc, nht là phông 
hc dtp 4. Xây dirng k hoach lng ghép chuo'ng trInh giâng day, các bui sinh 
hott ngoti khóa v tuyên truyn, ph bin các bin pháp 1rng phó vi thiên tai. 

- Phông Van hóa - Thông tin, Trung tam Van hóa - Thông tin - Th thao 
huyn: ThiRmg xuyên, chü dng khai thác bàn tin, chi do v phông, ch6ng thiên 
tai cüa Trung uang, tinh, huyn d phát song trên dài phát thanh huyn, dâi truyn 
thanh các xã, thj trn. Tang cu&ng vit bài tuyên truyn pháp lut v Cong tác 
phông, chng thiên tai, bão v dê diu, cong trInh thüy lqi vá các van bàn ph%Jc vii 
cong tác phOng, chng thiên tai cüa các cap; cong tác trin khai phông, chng thiên 
tai cüa các xã, thj trn và các ngành. 

- Thanh tra huyn: Trin khai k hoach thanh tra cOng tác phOng, chng 
thiên tai và TKCN näm 2021, trong do dc bit quan tarn dn cong tác chun b, 
huy dng nhân 1rc, vt tu, phuang tin theo phuang châm "Bn tai  ch". 

- PhOng Tài chInh - K hoch: Tham muu cho UBND huyn dam bão kinh 
phI trong cong tác phOng, chng thiên tai; hucng dan, don dc xä, thj trn, Co quan, 
don vj xây dirng k hoach thu, np qu5 phông, chng thiên tai, trong do dc bit 
lu'u dn d& tuçmg là các doanh nghip. 

- Phông Lao dng - Thuang binh - XA hi: Nm chàc nguôn lao dng tai  các 
dja phuong, doanh nghip; tham mu'u cho UBND, Ban chi huy Phông, chông thiên 
tai và TKCN huyn huy dng khi cn thit; có phuo'ng an giãi quyt cü'u trçi d 
khc phic hu qua do thiên tai gay ra. 

- Din l'rc Trrc Ninh: Kim tra, tu sira h thng luâi din dam bão an toàn 
h thng din truâc, trong và sau khi thiên tai xày ra; có phuang an cp din kjp 
thai cho các tram born tiêu chng iing. 

- Buu din huyn, Trung tam Vin thông huyn, Viettel Trirc Ninh: Lp 
phuong an phOng, chng thiên tai cüa ngành; t chi.'rc duy tu, bão dung và dam 
bão an toàn các cong trInh truâc, trong và sau khi thiên tai xãy ra vói miic tiêu dam 
bão thông tin lien lac  thông sut, kjp thii phc vi cong tác phOng, chng thiên tai. 

- Các co quan, ban, ngành, doàn th: Xay dimg phuang an phông chng 
thiên tai theo chCrc näng, nhim vii cüa ngành. To chtirc tuyên truyn, 4n dng 
nhân dan thirc hin nghiêrn các quy djnh cüa pháp lut v bào v de diu, cOng 
trInh thüy igi và phOng, chng thiên tai. 

4.8. Các doanh nghip dóng trên dja bàn 
Xây drng phuang an phông, chng thiên tai cüa don vj, báo cáo Ban chi huy 

PhOng, chng thiên tai Va TKCN cap xã fbi doanh nghip hoat  dng; các doanh 
nghip hoat dng yen dê phâi cO cam kt vâi chInh quyn da phuong không si'r 
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diing xe qua tâi tr9ng di trên dé, không khai thác dt bãi chân dê, không vi phm 
hânh lang an toàn dé diu; có phrnng an chun bj 4t tu, phumg tin khi cn huy 
dng iirng phó vOi thiên tai. Xây dçrng và thirc hin nghiêm k hoich thu, np qu5 
phông, ching thiên tai theo quy djnh. 

4.9. Các xã, thj trn 

Tong kt cong tác phông, chng thiên tai và TKCN nAm 2020, trin khai 
nhim vii phOng, chng thiên tai và TKCN näm 2021; thành 1p Ban chi buy 
Phông, chng thiên tai và TKCN; xây dirng, phê duyt k hotch phông, chng 
thiên tai, phrnmg an 1rng phó vi các 1oti hInh thiên tai cüa dja phuang. 

Xây dirng k hoch buy dng nhân 1irc, vt tu, phuang tin,... phitc vii 
phông, cMng thiên tai và TKCN theo phirnng an "Bôn tii ch" dam bâo tInb khã 
thi, sat vâi thrc t. Tru&ng Ban chi huy Phông chng thiên tai và TKCN các xâ, thj 
trn chju trách nhim v k hoch huy dng. 

Xây di.rng, cüng cô Di xung kIch phông, cMng thiên tai; chi dto lrc luçing 
tun tra, canh gác dé thirc hin nhim vi trong mña mua lü theo quy dnh; chi dto 
1irc luçng quân 1 dê nhân dan, can b giao thông - thUy lçii thung xuyên kim tra 
h thng cong trInh dé diu, thüy lqi, phát hin, giâi tOa vi phm ngay tü gi du. 

Xây dirng và t cht'rc thirc hin nghiêm k boach thu, np qu5 phông, cMng 
thiên tai theo quy djnh. 

Phi hçip vâi các dan vj quàn 1 h tbng cong trInh dê diu, thüy lqi có 
trách nhim bâo v và tuyên truyn, nhc nh các t chüc, cá nhân khOng xâm 
phm hành lang an toàn cOng trInh (xây dirng cOng trInh, neo du tàu thuyn, trng 
cy hoa màu...). Tiêp tiic thirc bin nghiêm Chi thj s 10ICT-UBND cüa UBND 
tinh, tuyên truyên, vn dng nhân dan tr tháo di các vi phtm pbáp lutt v dé diu, 
cong trInh tbüy lçi; phi hçp Hit quãn 1 dê Tricc Ninh, Cong ty TNHH MTV 
KTCTTL Nam Ninh, Hãi H.0 xây dimg k hoch, th chrc hrc luçing giái tôa vi 
phim. T cbirc k cam k& di vOi các t chirc, cá nhân hott dng, sinh sng yen 
dé, yen kênh không vi phtm pháp 1ut v báo v cOng trInh. 

Theo dOi din bin, ành huing thai tjk circ doan, tuyên truyên, hithng dn 
k5 thut và các giãi phap dam bão an toàn cho ngui, cay trng và vt nuôi. 

Thuing xuyên kim tra, rà soát nhà yu, nhà tm trén da bàn, quan tam dn 
các di tuqng d bj tn thuang, xây dirng phuang an ci th, chi tit trong di diii 
nhân dan khi có tInh hung thiên tai xây ra; chü trI phi hçip vâi cac trumg bçc 
kim tra mirc d an toàn truOng lap, cay ci trong khuôn viên nba tru?mg d có 
phuang an dam bào an toàn cho giáo viên, h9c sinh và tài san cüa nba truang. 

Tang cuang thai lu'ng phát song, dua tin, ph bin tuyên truyn mt s diu 
cüa Lut PhOng, chng thiên tai, kin thüc, k5 näng, kinh nghim cüa cong dng 
trong cong tác phông, chng thiên tai. Treo bang rOn, khu hiu, kê ye tranh c 
dng, diu lut quy djnh v phOng, chng thiên tai tti nai cOng cng d tuyên 
truyn rng rãi dn nhan dan. 
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Yêu cu thành viên Ban chi buy Phông, chng thiên tai và TKCN huyn, thu 
tri.thng các cci quan, ban, ngành, doàn th; Chü tjch UBND các xã, thj trân; Giám 
dc các doanh nghip trên da bàn huyn trin khai thrc hin nghiêm tüc./. 

Niin1zân: 'UNG BAN 
- BCH PCTT Va TKCN tinh; 
- TT. Huyn ui', HDND huyn; 
- Thánh viên UBND huyn; 
- Ban chi huy PCTT&TKCN huyn; 
- Thu truông các ban, nganh, doán the; 
- Giám doe các doanh nghip; 
- BCH PCTT&TKCN xä, thj trân; 
- Cong thông tin din tir huyn; 
- Luu: BCH. 
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