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PHƢƠNG ÁN 

ỨNG PHÓ VỚI LŨ VƢỢT TẦN SUẤT THIẾT KẾ 

 

1.Đặc điểm chung và hệ thống công trình đê điều 

Huyện Yên Định nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa, là một huyện bán 

sơn địa cách thành phố Thành Hóa 28 km. Phía Bắc giáp huyện Cẩm Thủy, phía 

Tây giáp huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân. Phía Đông giáp huyện Vĩnh Lộc lấy sông 

Mã làm ranh giới. Phía Nam giáp huyện Thiệu Hóa lấy sông Cầu Chày làm ranh 

giới. 

- Diện tích tự nhiên: 22882,89ha bao gồm 24 xã và 2 thị trấn (Thị trấn 

Quán Lào và Thị trấn Thống Nhất). 

- Tình hình dân sinh kinh tế trên địa bàn huyện: Với diện tích tự nhiên 

22882,89ha trong đó đất nông nghiệp là 13138,34 ha, đất lâm nghiệp 732,40 ha 

nền kinh tế chủ yếu là phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát 

triển vật nuôi, cây trồng với quy mô phát triển theo hướng năng suất chất lượng 

cao, xây dựng các hệ thống trang trại vừa và nhỏ trên quy mô toàn huyện, các 

khu công nghiệp được hình thành ngày càng nhiều trên địa bàn. Hệ thống đường 

giao thông phát triển, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn cơ bản được 

cứng hóa bằng bê tông và nhựa. 

- Tình hình hệ thống sông và công trình đê điều: Trên địa bàn huyện Yên 

Định có hai hệ thống sông chính là sông Mã và sông Cầu Chày với tổng số chiều 

dài đê là 84,84Km. Bao gồm các tuyến đê:  

+ Đê cấp II Hữu sông Mã từ K0-K27+400 dài 27,4Km. 

+ Đê cấp IV: Tả sông Cầu Chày từ Km0-K42+040 dài 42,04Km. 

Hữu sông Cầu Chày từ K25-K26+800 và K28+800-K33+200 dài 6,2Km. 

+ Đê cấp V đê bao Yên Giang (đê sông Hép) từ K0-K7+500 dài 7,5Km. 

+ Đê bối Duyên Lộc xã Định Hải dài 1,7 km. 

Nhiệm vụ chủ yếu của các tuyến đê: bảo vệ dân sinh và các cơ sở hạ tầng 

trên địa bàn huyện Yên Định, riêng tuyến đê Hữu sông Cầu Chày ngoài việc bảo 

vệ  một phần cho các xã Định Bình, Định Tăng còn bảo vệ cho các xã phía Bắc 

huyện Thiệu Hóa. 

- Các công trình đê điều chủ yếu trên địa bàn huyện: 

- Đê cấp II- đê Hữu sông Mã: 
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+ Chiều dài: 27.4km (từ K0-K27+400 đi qua các xã Quý Lộc, Yên Thọ, 

Yên Trường, Yên Phong, Yên Thái, Định Liên, Định Long, Định Hải, Định Tân, 

Định Tiến và Định Công). 

+ Kè bảo vệ đê:  6 hệ thống kè gồm 2.110,8 m kè lát mái và 17 mỏ hàn 

+ Kè bảo vệ khu dân cư, bãi sông và đê bối : 13 kè gồm 10.026,9 m kè lát 

mái và hộ chân . 

+ Cống dưới đê: 23 cống qua đê  (8 cống tiêu, 15 cống tưới). 

+ Đê cấp IV- đê Tả Hữu sông Cầu Chày . 

- Chiều dài: 48.24km (đê Tả 42,04Km, đê Hữu 6,2Km). Đi qua các xã 

Yên Tâm, Yên Phú, Yên Thịnh, Yên Lạc, Định Tăng, Thị trấn Quán Lào, Định 

Bình, Định Hòa, Định Thành, Định Công. 

+ Kè bảo vệ đê: 9 hệ thống kè lát mái với tổng chiều dài kè :  3.026,8 m 

(đê Hữu có 01 kè lát mái dài 96,9 m).  

+ Kè bảo vệ bãi sông : 9 hệ thống kè lát mái với tổng chiều dài kè:  

1.612,7m  

- Cống dưới đê: 70 cống (đê Tả 61 cống gồm 40 cống tiêu và 21 cống 

tưới, đê hữu 9 cống gồm 6 cống tiêu và 3 cống tưới). 

+ Đê cấp V- đê bao Yên Giang (đê sông Hép) 

- Chiều dài: 7.5km.  

- Cống dưới đê: 7 cống tiêu. 

- Kè: tuyến đê không có hệ thống kè 

2.Tình huống giả định xây dựng phƣơng án 

Xuất hiện lũ vượt tần suất thiết kế và theo dự báo khả năng lũ sẽ vượt cao 

trình đỉnh đê đến 0.5 m 

3.Xác định tình huống có thể xảy ra khi lũ vƣợt tần suất thiết kế 

Khi mực nước lũ vượt cao trình đỉnh đê và theo dự báo cáo khả năng vượt 

đỉnh đê 0,5 m các tình huống xảy ra như sau: 

a. Lũ vượt cao trình đỉnh đê gây tràn tuyến đê đến 0,5 m:  

+ Đối với tuyến đê Hữu sông Mã: Căn cứ vào cao trình hiện tại nếu mực 

nước vượt tần suất thiết kế cao so với đỉnh đê 0.5 m, tính toán với MN lũ thiết 

kế đê sông Mã tại Lý Nhân P=1% ứng với mực nước (+13.62) thì toàn tuyến đê 

Hữu sông Mã bị tràn với chiều dài 27,4 Km/27.4 Km.  

+ Đối với tuyến đê tả Cầu Chày: Căn cứ vào cao trình đỉnh đê hiện tại nếu 

lũ vượt tần suất thiết kế cao so với đỉnh đê 0.5 m, tính toán với MN lũ thiết kế  

đê Cầu Chày tại Xuân Vinh P=5% với mực nước lũ lịch sử 1985 là (+10.70) thì 

tuyến đê Tả Cầu Chày sẽ bị tràn với chiều dài 25,547 Km/42.040 Km  
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+ Đối với tuyến đê Hữu Cầu Chày: Căn cứ vào cao trình đỉnh đê hiện tại, 

nếu lũ vượt tần suất thiết kế cao so với đỉnh đê 0.5 m, tính toán với MN lũ thiết 

kế  đê Cầu Chày tại Xuân Vinh P=5% với mực nước lũ lịch sử 1985 là (+10.70) 

tuyến đê đã đủ chiều cao chống tràn. 

+ Đối với tuyến đê bao Yên Giang –đê sông Hép: Căn cứ vào cao trình 

đỉnh đê hiện tại nếu lũ vượt tần suất thiết kế cao so với đỉnh đê 0,5 m thì tuyến 

đê sẽ bị tràn với chiều dài 7,5 Km/7.5 Km. 

Tổng chiều dài đê bị tràn khi lũ vượt tần suất thiết kế cao hơn đỉnh đê 

0,5m là: 60,447 Km. 

b. Xuất hiện đồng thời nhiều sự cố: Sau khi đã chống tràn trên tuyến đê 

đồng thời xuất hiện nhiều sự cố 

* Sạt lở mái đê p/s: Dự kiến chiều dài sạt lở có thể xảy ra là 7.420 m 

Vị trí dự kiến: Các vị trí dự kiến xảy ra sạt lở mái đê phía sông chủ yếu là 

các vị trí đê sát sông; các vị trí dòng chảy chính có xu hướng đi thẳng vào mái 

đê do phía ngoài không có vật cản, các vị trí mái đê yếu nhiều hang hốc, cây cối; 

các vị trí đang có hư hỏng chưa được xử lý hoặc đã xử lý nhưng chưa qua thử 

thách trong lũ. 

-Đê Hữu sông Mã: Chiều dài dự kiến 3.100 m:  

+Các vị trí đê sát sông: K1-K1+200, K1+500-K2 (Quý Lộc); K15+300-

K15+600 ( Định Hải ); K20+500-K21 (Định Tân). 

+Ngoài ra không loại trừ khả năng khi lũ vượt tần suất thiết kế toàn bộ 

tuyến đê bối Duyên Lộc ( Định Hải ) bị ngập, tràn qua đê bối với chiều cao tràn 

so với đê bối là từ 1.1m đến 1.4 m. Trong khi tuyến đê chính phía trong chưa 

chịu tác động của các đợt lũ lớn (kể cả lũ lớn nhất năm 2007) khả năng xảy ra sự 

cố là rất lớn. Vị trí có nguy cơ sạt trượt mái đê cao từ Km17+800-K19+400 dài 

1.600 m 

-Đê Tả Cầu Chày: Chiều dài dự kiến 3.820 m 

Các vị trí có khả năng xảy ra sạt trượt: K2+400-K2+800 (Yên Tâm); 

K6+900-K7+400 (Yên Phú); K19+550-K19+600, K21+660-K21+750  (Yên 

Lạc); K23+200-K23+250 (Định Tăng); K29+460-K29+870 (Định Bình); 

K36+470-K36+790 (Định Thành); K39+500-K41+500 (Định Công) 

-Đê Hữu Cầu Chày : Chiều dài dự kiến 200 m 

-Đê bao Yên Giang-sông Hép : Chiều dài dự kiến 300 m 

* Rò rỉ, thẩm lậu mái đê phía đồng: Dự kiến điện tích rò rit thẩm lậu có 

thể xảy ra với diện tích 200 m2 

* Đùn sủi xảy ra ở nhiều vị trí ao, hồ, ruộng trũng thấp: Điện tích đùn sủi 

dự kiến 100 m2 

* Các sự cố về cống: Dự kiến với trường hợp nguy hiểm nhất là khi lũ 

vượt tần suất thiết kế trong khi mực nước phía đồng thấp, chênh lệch mực nước 



 4 

thượng hạ lưu cao gây áp lực lớn, các cống đồng loạt xảy ra sự cố: nước rò rỉ 

qua cánh cửa chảy vào đồng, cánh cửa cống bị gẫy, đùn sủi hạ lưu sau cống, 

thấm lồng mang cống gây nguy cơ mất an toàn cống 

4.Biện pháp xử lý 

a.Chống tràn với phương án mực nước vượt đỉnh đê 0,5 m 

Chống tràn bằng bao tải đất với chiều cao 0,7 m, đối với các đoạn đê chưa 

được cứng hóa trước khi đắp bao tải chống tràn tiến hành trải một lớp bạt chống 

xói lở mặt đê. 

Dùng bao tải đất đắp con trạch lớp dưới rộng hơn lớp trên theo kiểu hình 

thang. Kích thước con trạch bao tải đất tùy thuộc vào mực nước dự báo so với 

đỉnh đê hoặc mực nước tràn qua đê (mặt trạch luôn phải đảm bảo cao hơn mực 

nước tràn qua đê hoặc mực nước dự báo tràn qua) 

b.Phương án xử lý các sự cố khác 

-Xử lý sự cố sạt lở mái đê phía sông:  

+Thả rồng đá hoặc rồng đất giữ chân nơi xói lở. 

+Nếu lở mái đứng phải kiên quyết bạt nhẹ mái đê hạn chế xói lở. 

+Dùng thuyền, bè thả cụm cây, rọ đá tại thành kè mềm lái dòng, gây bồi, 

chống xói ở thượng lưu chỗ sạt lở và thả xuống các hố xói sát bờ nếu có. (thả 

thành 2 hàng, mỗi hàng cách nhau 5 m, chỗ xoáy thả trước, bó cành cây rọ đá 

gồm 03 cây tre tươi để nguyên cành lá buộc chặt vào rọ sắt chứa đá hộc từ 0.2-

0.3 m3) 

+Khẩn trương đắp áp trúc và mở rộng mặt đê phía đồng phòng khi đê bị 

sạt lở lớn. 

-Xử lý sự cố rò rỉ: Hạn chế tốc độ rò rỉ, làm giếng lọc 

+Lấp cửa vào của lỗ rò ở phía thượng lưu bằng bao tải cát và cắm cừ đắp 

phụ mái bằng bao tải đất. 

+Làm lọc ngược của cửa ra lỗ rò ở mái đê phía đồng. 

+Trường hợp một lỗ rò: Làm giếng lọc lấy đất thịt đắp bờ giếng rồi bỏ các 

lớp lọc vào trong giếng thành từng lớp thứ tự từ dưới lên: bao tải cát, sỏi rời dày 

20cm, đá dăm dày 20cm. Bắc máng dẫn nước ra xa mái đê. 

+Trường hợp nhiều lỗ rò tập trung: Lấy đất thịt đắp bờ giếng xung quanh, 

đan phên rơm đặt đè lên khu vực lỗ rò rồi rải các lớp lọc lên như kiểu giếng lọc 

nói trên. 

-Xử lý sự cố thẩm lậu: Đối với quy mô thẩm lậu nhỏ thì tiến hành khơi 

làm rãnh lọc hình chữ Y để xử lý. Đối với thẩm lậu có quy mô rộng, nước thấm 

nhiều chảy thành dòng thì tiến hành phủ bạt mái đê phía sông, khơi làm rãnh lọc 

hình chữ T mái đê phía đồng, tập chung nước thoát ra ngoài. Trường hợp mái đê 

bị bùng nhùng không thoát được nước, tiến hành dùng thanh sắt, cành cây xăm 

nhẹ vào mái đê để nước chảy ra và tiến hành khơi rãnh lọc để xử lý. 
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-Xử lý sự cố mạch đùn sủi, bãi sủi:  

Đối với mạch đùn, sủi:  

+Quây lỗ sủi bằng phên tre hoặc nửa vòng trong cách vòng ngoài 20 - 

30cm hoặc bỏ đất thịt tạo thành giếng có bán kính cách bờ lỗ sủi ít nhất 50 - 

60cm. Nếu mực nước lũ cao, thành giếng lọc cần nâng cao thêm sao cho chênh 

lệch đầu nước càng nhỏ càng tốt. 

+Dùng nút rơm nút lỗ sủi sau đó ép tấm phên rơm lên, trường hợp sủi 

mạnh, tốt nhất bỏ một lớp đá dăm, gạch củ đậu dày 10 - 15cm ép tấm phên 

xuống và giảm tốc độ nước lên. 

+Bắc máng dẫn nước ra xa, nước trong giếng dâng lên từ từ tiến hành bỏ 

lớp lọc kể từ dưới lên: cát thô dày 20cm, sỏi dày 20cm, đá dăm dày 20cm. 

Đối với bãi sủi: 

+Cách thứ nhất: Đắp bờ cao khoanh vùng tập đoàn lỗ sủi rồi bơm nước để 

nâng cao mực nước trong vùng lên làm giảm chênh lệch mực nước thượng hạ 

lưu đến mức thấp nhất. 

+Cách thứ hai: Kiểm tra xác định vị trí kích thước từng lỗ sủi cắm vè làm 

dấu, cắm cừ khoanh vùng lỗ sủi tập trung. Lấy rơm, rạ rải đều lên tấm phên dày 

10- 15cm dùng thanh tre làm nẹp buộc chặt vào tấm phên thành “Tấm phên rơm 

rạ”, sau đó trải đều lên bãi sủi (phần rơm rạ xuống dưới), tiếp đến các lớp lọc 

thứ tự từ dưới lên: lớp bao tải cát, lớp bao tải sỏi, lớp bao tải đá dăm. Trường 

hợp bãi sủi trên nền rất ít bùn và lớp bùn mỏng dưới 10cm, có thể bỏ trực tiếp 

bao tải cát dày như trên mà không lót tấm phên rơm rạ xuống dưới. 

-Xử lý các sự cố về cống 

a.Cánh cửa cống bị kênh, đóng không kín nước 

Đóng phai phía đồng, nâng mức nước sau cửa cống để giảm chênh lệch 

mức nước trước và sau cửa cống (chỉ đóng khoảng 4/5 đến 3/4 số tấm phai để 

cống khỏi bị tức hơi). Đứng trên tường đầu hay giàn công tác dùng sào đưa các 

bó rơm, rạ xuống trước khe hở, nước sẽ cuốn các bó rơm rạ vào khe hở. Sau đó 

thả một số bao tải đất sát cửa cống ở phía thượng lưu để bịt dòng chảy. 

b.Cánh cửa cống bị gãy, thủng 

+Nếu cống có rãnh phai ở phía thượng lưu và mức nước lũ chưa ngập quá 

tường đầu thì ở phía thượng lưu thả các tấm phai xuống và tiến hành đắp đất hay 

bao tải đất vào giữa hàng phai và cửa van. 

+Nếu cống nhỏ, không có rãnh phai sửa chữa, cửa cống bị ngập sau trong 

nước thì có thể buộc những bó rơm vào đầu cây tre để dò tìm chỗ hổng. khi đã 

tìm được miệng lỗ thì dùng sào đưa các bó rơm rạ xuống, sau đó thả các bao tải 

đất để lấp bịt. 

Nếu cống không có rãnh phai sửa chữa thì phải hoành triệt bằng cách: 

dùng các cọc tre đực hoặc gỗ dựng tựa vào đỉnh cống, trước vị trí cách cống bị 
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gãy, hoặc làm khung giả đặt xuống, rồi theo thứ tự thả bó rơm có đường kính 

0,4 - 0,6m, tiếp theo thả 4 - 5 hàng bao tải đất cho tới khi cao quá chỗ cửa bị gãy 

0,5 - 1m. Phía ngoài tiếp tục đổ đất để củng cố. Đắp đất cao hơn tường đầu ít 

nhất 2m, mái 2/1, chiều rộng 3 - 5m, đắp ra xa phía tường cánh gà mỗi bên 4 - 

5m. 

c.Trường hợp hạ lưu cống bị xói sâu, mạch đùn sủi trong lòng cống hay ở 

hạ lưu cống: Thực hiện nâng cao mực nước hạ lưu bằng cách đắp đập dâng 

ngang kênh dẫn hạ lưu, giảm chênh lệch mực nước thượng hạ lưu cống. 

d.Đối với các cống khi sự cố có xu hướng phát triển cao, gây nguy hiểm 

mất an toàn công trình thì tiến hành hoành triệt cống để đảm bảo an toàn cho 

công trình. 

5.Nhu cầu vật tƣ, phƣơng tiện, nhân lực dự kiến 

a.Đối với sự cố tràn đê khi lũ vượt tần suất thiết kế cao hơn đỉnh đê 0.5 m 

-Nhu cầu vật tư cần để xử lý 

 

TT Tuyến đê Đất (m3) 
Bao tải 

( cái ) 
Ghi chú 

1 Hữu sông Mã 14.385 71.400  

2 Tả Cầu Chày 13.413 67.070  

3 Hữu Cầu Chày 0 0  

4 Đê bao Yên Phú-sông Hép 3.938 19.690  

 Cộng 31.736 158.160  

- Nhu cầu phương tiện, nhân lực 

TT Tuyến đê 
Xe ô tô loại 5T 

( cái ) 

Máy đào 

( cái ) 

Nhân lực 

( người ) 

1 Hữu sông Mã 72 18 2877 

2 Tả Cầu Chày 67 14 2683 

3 Hữu Cầu Chày 0 0 0 

4 Đê bao Yên Phú -sông Hép 20 5 400 

 Cộng 159 37 12.250 

b. Đối với sự cố sạt lở mái đê phía sông 

- Nhu cầu vật tư cần để xử lý 

TT Tuyến đê 
Đá hộc 

( m3 ) 

Rọ 

thép 

( cái ) 

Tre 

cây 

( cây ) 

Cọc tre 

( cái ) 

Thuyền 

10T, bè 

( cái ) 

1 Hữu sông Mã 248 1.240 3.720 12.400 10 

2 Tả Cầu Chày 306 1.528 4.584 15.280 14 

3 Hữu Cầu Chày 16 80 240 800 2 



 7 

4 Đê bao Yên Giang-sông Hép 40 200 600 2.000 2 

 Cộng 810 3.048 9.144 30.480 28 

- Nhu cầu phương tiện, nhân lực 

TT Tuyến đê 
Xe ô tô 

( cái ) 
Nhân lực 

( người ) 
Ghi chú 

1 Hữu sông Mã 8 400  

2 Tả Cầu Chày 14 480  

3 Hữu Cầu Chày 4 80  

4 Đê bao Yên Giang-sông Hép 6 160  

 Cộng 32 1.120  

c. Đối với sự cố rò rỉ, thẩm lậu 

- Nhu cầu vật tư cần để xử lý 

TT Tuyến đê 
Đất 

( m3 ) 
Bao tải 

( cái ) 
Cát 

( m3 ) 
Đá dăm 

( m3 ) 
Rơm 

( kg ) 

1 Hữu sông Mã 120 600 18 18 10 

2 Tả Cầu Chày 150 750 23 23 12 

3 Hữu Cầu Chày 50 250 8 8 4 

4 Đê bao Yên Giang-sông Hép 80 400 12 12 8 

 Cộng 400 2.000 61 61 34 

- Nhu cầu phương tiện, nhân lực 

TT Tuyến đê 
Xe ô tô 

( cái ) 
Nhân lực 

( người ) 
Ghi chú 

1 Hữu sông Mã 5 600  

2 Tả Cầu Chày 7 700  

3 Hữu Cầu Chày 3 200  

4 Đê bao Yên Giang-sông Hép 4 400  

 Cộng 19 1.900  

d. Đối với sự cố mạch đùn sủi, bãi sủi 

- Nhu cầu vật tư cần để xử lý 

TT Tuyến đê 

Đá 

dăm 

( m3 ) 

Cát 

( m3 ) 
Bao tải 

( cái ) 
Phên 

( m2 ) 
Tre cây 

( cây ) 

1 Hữu sông Mã 25 25 125 500 20 

2 Tả Cầu Chày 20 20 100 350 15 

3 Hữu Cầu Chày      

4 Đê bao Yên Giang-sông Hép 10 10 50 100 10 

 Cộng 55 55 275 950 45 

- Nhu cầu phương tiện, nhân lực 

TT Tuyến đê 
Xe ô tô 

( cái ) 
Nhân lực 

( người ) 
Ghi chú 

1 Hữu sông Mã 2 250  

2 Tả Cầu Chày 2 200  

3 Hữu Cầu Chày - -  

4 Đê bao Yên Phú -sông Hép 2 150  

 Cộng 6 600  

e.Đối với các sự cố về cống 
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-Nhu cầu vật tư cần để xử lý 

TT Tuyến đê 
Đất 

( m3 ) 
Bao tải 

( cái ) 
Đá hộc 

( m3 ) 
Đá dăm 

( m3 ) 
Cát 

( m3) 
Rơm 

( kg ) 

1 
Hữu sông 

Mã 
500 2.500 110 60 60 120 

2 
Tả Cầu 

Chày 
1.200 6.000 300 100 100 500 

3 
Hữu Cầu 

Chày 
150 750 35 20 20 70 

4 

Đê bao 

Yên Phú -

sông Hép 

150 750 35 20 20 70 

 Cộng 2.000 10.000 480 200 200 760 

- Nhu cầu phương tiện, nhân lực 

TT Tuyến đê 
Xe ô tô 

( cái ) 
Nhân lực 

( người ) 
Ghi chú 

1 Hữu sông Mã 50 450  

2 Tả Cầu Chày 120 1.200  

3 Hữu Cầu Chày 15 150  

4 Đê bao Yên Giang-sông Hép 15 150  

 Cộng 200 1.950  

(Phương tiện và nhân lực được huy động chuẩn bị cho phương án ngay từ 

thời gian tổ chức chống tràn khi lũ vượt tần suất thiết kế, được tiếp tục huy động 

cho sử lý các tình huống xảy ra tiếp sau đó). 

 

BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƢ DỰ KIẾN 

 

Loại 

vật tƣ 

Đất 

( m3 ) 

Cát 

( m3 ) 

Đá 

dăm 

( m3 ) 

Đá 

hộc 

( m3 ) 

Bao tải 

( cái ) 

Cọc 

tre 

( cái ) 

Phên 

( m2 ) 

Tre cây 

( cây ) 

Rọ 

thép 

( cái ) 

Rơm 

( kg ) 

Số 

lƣợng 
34.136 316 316 1.290 170.435 30.480 950 9.189 3.048 794 

Phƣơng 

tiện 
Xe ô tô: 470 cái Máy đào: 37 Thuyền, bè: 28 

6.Phƣơng án chỉ đạo, chỉ huy, điều phối  

a.Các mục tiêu, yêu cầu 

-BCH PCTT&TKCN phải được kiện toàn từ cấp huyện đến cấp xã, có sự 

tham gia đầy đủ của các ban ngành, các tổ chức. 

-Phân công công việc rõ ràng, gắn trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong 

công tác PCTT&TKCN. 

-Đảm bảo công tác thông tin, cảnh báo, triển khai kịp thời các công điện, 

văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

-Nắm chắc dự báo, cảnh báo thời tiết, tình hình mưa lũ và xả lũ của các hồ 

thủy điện có ảnh hưởng trực tiếp đến vùng hạ du trên địa bàn. 
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-Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tổ chức chỉ huy, điều hành 

theo phương châm 4 tại chỗ với nguyên tắc “ Khẩn trương, bình tĩnh; không nôn 

nóng; thống nhất chỉ huy; phân công công việc cụ thể; huy động sự tham gia tại 

chỗ của các tổ chức và người dân ” khi có tình huống xảy ra. 

-Các lực lượng tham gia hộ đê, PCTT phải được tập huấn thường xuyên, 

liên tục, có thực hành tập luyện để nâng cao bản lĩnh, kỹ năng xử lý khi có tình 

huống xảy ra. 

-Luôn đảm bảo vật tư, nhân lực dự kiến theo kế hoạch đề ra, có kế hoạch 

điều phối tính toán khi cần thiết đề nghị cấp trên, trung ương hỗ trợ kịp thời đảm 

bảo an toàn tuyệt đối cho công trình PCLB. 

b.Chỉ đạo, chỉ huy 

-Thống nhất thực hiện chỉ đạo, chỉ huy theo phương án PCTT&TKCN đã 

được phê duyệt từ cấp huyện đến cấp xã có sự phối hợp chặt chẽ với các lực 

lượng, ban ngành trong toàn hệ thống chính trị. 

-Có kế hoạch xây dựng bổ sung khi có tình huống khẩn cấp khác xảy ra. 

-Tổ chức triển khai ngay công tác đảm bảo an toàn cho người và tài sản, 

tổ chức sơ tán nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. 

-Thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo chính quyền địa 

phương các cấp trong công tác phòng chống lũ, lụt, di dân,…phải được đảm 

bảo. Đặc biệt tăng cường thông tin liên lạc (bằng các phương thức cố định, di 

động, vô tuyến sóng ngắn và vệ tinh) và thiết bị dự phòng (kể cả máy nổ, xăng 

dầu phục vụ cấp nguồn cho các hệ thống thông tin trong trường hợp mất điện dài 

ngày) để đáp ứng thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành phòng chống 

lũ, lụt, sơ tán nhân dân và khắc phục hậu quả lũ lụt. 

- Khi có thông tin cảnh báo về lũ khẩn cấp, triển khai ngay các phương án 

phòng, chống lũ, lụt  để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra. 

7.Khả năng huy động vật tƣ của địa phƣơng và đề nghị trung ƣơng 

hỗ trợ 

a.Khả năng huy động vật tư của địa phương 

-Số lượng vật tư đã chuẩn bị theo chỉ tiêu vật tư được BCH 

PCTT&TKCN tỉnh giao. 

-Số lượng vật tư còn lại của các năm trước 

b.Số lượng vật tư dự kiến đề nghị cấp trên và trung ương hỗ trợ khi lũ 

vượt tần suất thiết kế và cao hơn đỉnh đê 0,5 m 

Khi cần thiết sẽ căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn đề nghị cấp trên 

và trung ương hỗ trợ phương tiện, vật tư, nhân lực ngoài khả năng huy động vật 

tư của địa phương. 

8.Tổ chức thực hiện 
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-Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ phương án này rà soát, bổ sung 

hoàn chỉnh các Phương án ứng phó thiên tai. 

- Thủ trưởng các ngành, đơn vị đóng trên địa bàn huyện theo nhiệm vụ 

kiểm tra, rà soát lại phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai 

của ngành mình để thực hiện tốt nhiệm vụ. 

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN theo nhiệm vụ và địa bàn 

được phân công chỉ đạo thực hiện theo đúng phương án. 

- Các tổ chức, các cơ quan ban ngành, các lực lượng, đóng trên địa bàn 

huyện phải chịu mọi sự điều động và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện là Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện, đảm 

bảo cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất trong công tác chuẩn bị, ứng phó và 

khắc phục hậu quả đảm bảo quá trình xử lý được kịp thời, nhanh chóng và hiệu 

quả. 

- Trong quá trình thực hiện, có những vấn đề còn khó khăn, bất cập báo 

cáo kịp thời về Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện (qua Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện) để kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh, đảm bảo phương án ứng phó với 

thiên tai có hiệu quả nhất./. 

 

Nơi nhận:        KT. CHỦ TỊCH 

- BCH PCTT-TKCN tỉnh (b/c);                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT H.ủy, TT HĐND huyện (b/c ); 

-Các thành viên BCH PCTT-TKCN huyện; 

-Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

-Lưu: VT, NN.        

                                                                                          Hoàng Văn Phúc  
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