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Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCLB NĂM 2020 

 

1. Tình hình thiên tai năm 2020 

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 27 

trận thiên tai (16 đợt giông, lốc kèm theo mưa lớn, mưa đá; 6 đợt nắng nóng; 5 cơn 

bão). Trên địa bàn huyện đã xảy ra và chịu ảnh hưởng trực tiếp của một số  

thiên tai điển hình như:  

- Các đợt nắng nóng kéo dài: Vào các ngày từ 04-11/5, 19-22/5, 24-26/5, 29-

31/5, 01-14/6, 16-30/6 nhiều nơi trên địa bàn tỉnh xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc 

biệt gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến từ 37-41
0
C, độ ẩm không khí 

thấp nhất xuống 40-55%; nắng nóng và hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng đến trồng 

trọt, đặc biệt là diện tích lúa vụ mùa bị thiếu nước tưới. 

- Bão số 2: Do ảnh hưởng bão số 2, từ ngày 01-03/8 khu vực tỉnh Thanh 

Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, một số nơi có 

mưa lớn trên 100mm. 

- Bão số 5: Do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 16- 20/9 khu vực tỉnh 

Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-110mm, một số 

nơi có mưa lớn từ 170-190mm.  

- Bão số 7: Do ảnh hưởng của bão số 7, từ ngày 14-19/10 khu vực tỉnh 

Thanh Hóa đã có mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 130-

220mm, một số nơi ở khu vực miền núi có mưa lớn từ 280-310 mm. 

Trong năm 2020 tình hình bão lũ trên địa bàn không có lũ lớn trên cả hai 

tuyến sông Mã và sông Cầu Chày, thiên tai không gây thiệt hại cho sản xuất nông 

nghiệp. Tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão  gây mưa to kéo dài nhiều 

ngày trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  nói chung và huyện Yên Định nói riêng đã ảnh 

hưởng đến sự an toàn của hệ thống công trình đê, gây ra một số sự cố hư hỏng về 

đê như nước mưa thấm qua các khe nứt bê tông mặt đê gây lún, hình thành nguy 

cơ sạt trượt đối với mặt đê, mái đê của một số đoạn đê trên tuyến đê Cầu Chày. 

Hiện nay đã được đầu tư xử lý.  

2. Kết quả thực hiện công tác PCLB năm 2020 

2.1. Tổ chức bộ máy BCH PCTT&TKCN các cấp 

-  Ngay từ đầu năm UBND huyện đã kiện toàn BCH PCTT&TKCN huyện 
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- Đối với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp: Đến cuối 

tháng 4/2020, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ 

huy phòng, chống thiên tai và TKCN theo đúng quy định tại các Điều 20, 21, 22 

Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; đồng thời phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy. 

2.2. Công tác chuẩn bị vật tư PCLB 

Nhìn chung các xã đã chuẩn bị vật tư PCLB đầy đủ về số lượng cũng như 

chất lượng theo kế hoạch giao. Cụ thể như sau: 

Tên vật tư Chỉ tiêu giao Thực hiện Đạt  

- Cọc tre (cọc) 9 700 9 700 100% 

- Tre cây (cây) 8 900 8 900 100% 

- Cát (m3) 145 145 100% 

- Sọt sắt, sọt tre (cái) 1 240 1 100 89% 

- Đá hộc (m3) 145  145 100% 

- Đá dăm (m3) 145 145 100% 

- Rơm rạ (kg) 14 500 14 500 100% 

- Bao tải (cái) 17 400 17 400 100% 

- Phên liếp + bạt (m2) 4 050 4 050 100% 

- Bó rồng (bó) 5 000 3 800 76% 

Đất dự trữ (m3) 8 000 5 600 70% 

2.3.Lực lượng phòng chống lụt bão 

   Toàn huyện:10.815 người 

   Trong đó: 

   - Lực lượng canh gác đê:       700 người /700   người  

   - Lực lượng tải thương:                  550 người/550    người 

   - Lực lượng thuỷ nông:                  750 người/750    người 

   - Lực lượng an ninh:      550 người/550    người 

   - Lực lượng hoả tốc:                       415 người/415    người 

   - Lực lượng xung kích:              4 150 người/4 150 người  

   - Lực lượng dự bị:      3 700 người/3 700 người  

   - Các lực lượng khác đều đạt yêu cầu giao. 

Trong năm 2020 với chức năng và nhiệm vụ được giao Ban chỉ huy PCTT 

và TKCN đã phối hợp với hạt Quản lý đê Yên Định và các đơn vị có liên quan tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật xử lý sự cố đê giờ đầu cho 4 đối tượng làm công 

tác tuần tra canh gác và xung kích hộ đê của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
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3. Đánh giá việc thực hiện công tác phòng chống lụt bão năm 2020 

3.1. Về ưu điểm 

- Phần lớn các đơn vị đã triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ PCLB đúng quy định.  

- Các đồng chí phụ trách các tuyến thường xuyên kiểm tra, có mặt kịp thời 

tại các địa bàn được phân công để chỉ đạo khi có mưa, bão xảy ra. Trực tiếp đôn 

đốc, chỉ đạo các đơn vị đắp đất dự trữ, tu bổ đê, chuẩn bị vật tư đủ chỉ tiêu được giao. 

- Khi xảy ra thiên tai, hoặc thông tin dự báo về tình hình thiên tai BCH 

PCTT các đơn vị  đã nghiêm túc tổ chức trực ban theo quy định.  

- Sau khi xảy ra thiên tai UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên 

quan và UBND các xã, thị trấn tiến hành thống kê thiệt hại. Ban chỉ đạo PCTT đã 

tổng hợp báo cáo kịp thời diện tích cây trồng, vật nuôi … bị thiệt hại báo cáo cấp 

trên tổng hợp, xem xét hỗ trợ theo quy định của Nhà nước. 

3.2. Một số tồn tại trong công tác PCLB năm 2020 

-  Việc chuẩn bị vật tư, dụng cụ theo chỉ tiêu kế hoạch của huyện giao theo 

phương châm “4 tại chỗ” ở một số đơn vị nơi tập trung vật tư còn rãi rác, chưa 

thuận tiện cho huy động, các kho tập kết vật tư chưa sạch sẽ.  

- Chưa cương quyết trong chỉ đạo sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm theo 

phương án di dân và theo chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện.  

- Công tác giải quyết vi phạm Luật Đê điều còn hạn chế, còn để xảy ra tình 

trạng vi phạm đến an toàn đê, các công trình trên đê như: Trồng cây, rau mầu, cỏ 

voi, để vật liệu xây dựng, rào lấn trên mái đê; Lấn chiếm hành lang đê, hành lang 

bảo vệ công trình thủy lợi như: Yên Trường, Yên Thái, Yên Thọ, Yên Phong đang 

còn hiện tượng để cho các hộ dân rào rậu, cắm biển quảng cáo, đổ rác thải, vật liệu 

lên mái đê.  

- Công tác phát quang rào, dậu cây cối trên mái đê ở một số đơn vị còn 

chậm, không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, chưa thường xuyên , liên tục. 

- Ý thức chấp hành các quy định về công tác phòng, tránh khi thiên tai xảy 

ra và kinh nghiệm của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, chủ quan, chưa ý thức 

cao trong việc đề phòng, cảnh giác trước diễn biến phức tạp của thiên tai. 

+ Nguyên nhân 

-  Công tác chuẩn bị các điều kiện Phòng chống lụt bão một số xã chưa được 

quan tâm. 

- Nguồn kinh phí dành cho phòng chống lụt bão của các đơn vị còn hạn chế, 

chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Chưa có chế độ, chính sách rõ ràng cho lực lượng canh gác đê, lực lượng thuỷ  

nông. 

+ Bài học kinh nghiệm 
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- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phòng ngừa, khắc 

phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

- Công tác di dời dân phải kịp thời, đúng lúc, kiên quyết không để người dân 

ở lại trong vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ ngập lụt. tất cả các đơn vị trên địa bàn 

huyện phải lập phương án di dân và diễn tập theo cụm hàng năm.  

- Công tác phối hợp lực lượng xử lý tình huống cần có sự hiệp đồng chặt chẽ 

giữa các lực lượng, đơn vị, địa phương. 

- Công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, ứng phó, khắc phục cần 

phát huy và chủ động điều hành tại mỗi địa phương theo phương châm “bốn tại 

chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ” 

và cần có phương án kiểm tra nhanh các công tác chuẩn bị PCLB. 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ PCLB NĂM 2021 

I. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH TRƢỚC MÙA 

MƢA BÃO VÀ DỰ BÁO DIỄN BIẾN THỜI TIẾT MÙA MƢA BÃO NĂM 2021. 

1. Đánh giá chất lƣợng hệ thống công trình trƣớc mùa mƣa bão 

1.1. Tình hình đê hữu sông Mã 

Đê hữu sông Mã với chiều dài 27,5km bắt đầu từ núi Quý Lộc đến ngã ba 

Bông xã Định Công. Gồm 28 cống tưới, tiêu và phai qua đê (cống tưới các trạm 

bơm: 11 cống; cống tiêu qua đê: 12 cống; Phai qua đê: 5 cái). Kè bảo vệ: 29 mũi kè 

lái dòng, 3500m kè hộ bờ. Mặt đê đã cơ bản được bê tông hóa, hiện nay đoạn từ 

dốc Lê xã Yên Thái đến ngã ba Bông xã Định Công tiếp tục được hoàn thiện  đầu tư 

nâng cấp kè những đoạn sạt lở và gia cố mặt đê bằng bê tông (chiều rộng từ 7 - 12m). 

Nhìn chung tuyến đê hữu sông Mã đã đảm bảo cao trình chống lũ, ổn định, 

vận hành bình thường đảm bảo công tác phòng chống bản lụt. 

Tuy nhiên cần chú ý một số điểm trong công tác phòng chống lụt bão: 

- Vị trí cống Bông Văn 2 mới được đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2018 

nhưng chưa được thử thách trong lũ, Cống Kiểu: Đây là cống được xây dựng từ rất 

lâu, nằm trên trục tiêu lớn, nếu xảy ra sự cố thì hậu quả sẽ rất lớn. 

- Đê bối Duyên Lộc: Cao trình chống lũ của đoạn đê này vẫn thấp nên yêu 

cầu UBND xã Định Hải phải đặc biệt chú ý đến phương án sơ tán dân và tài sản 

của nhân dân khi có mưa bão xảy ra. 

- Vị trí cống tiêu Yên Thôn: Được đầu tư xây dựng mới, chưa chịu thử thách 

của các đợt mưa, lũ lớn cần theo dõi chặt chẽ, có biện pháp phòng các sự cố và xử 

lý kịp thời.  

- Vị trí sạt lở cơ đá đoạn kè bảo vệ bãi sông Định Tân 1 từ K19+470-

K19+670 dài 200m bị sạt lở phần chân và mái cơ đá, đã được đầu tư sữa chữa 

xong chưa chịu thử thách của các đợt mưa, lũ lớn cần theo dõi chặt chẽ, có biện 

pháp phòng các sự cố và xử lý kịp thời.  



 5 

- Vị trí đoạn bãi sông cách chân đê 200m, có vị trí tương ứng với Km đê từ 

K16+900-K17+100, dài 700 m (xã Định Hải) bị sạt lở cuối năm 2018 do ảnh 

hưởng của lũ và khai thác cát. (đoạn này nằm trong mỏ khai thác cát số 54). Hiện 

đang được xử lý kè bảo vệ bờ do đó cần được theo dõi chặt chẽ, có biện pháp 

phòng các sự cố và xử lý kịp thời.  

- Sạt lở bờ hữu sông mã đoạn thôn Thạc Quả xã Yên Trường bị sạt lở trong 

mùa mưa lũ năm 2018 hiện nay đang được đầu tư nắn hướng tuyến kênh tiêu sau 

cống để hạn chế sạt lở, công trình đang trong quá trình thi công, do đó cần được 

theo dõi chặt chẽ để có các biện pháp phòng và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

- Tháng 9/2019 đoạn K1+050-K1+150 (xã Quý Lộc) sạt lở phần đất đắp phụ 

vào mái đê phía sông do mưa to kéo dài nhiều ngày. Hiện tại ổn định, sự cố không 

phát triển, chưa được xử lý đang tiếp tục theo dõi. Đoạn kè K0-K0+340 tương ứng 

với km đê từ K2+750-K2+810 xã Quý lộc huyện Yên Định đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ khắc phục, hiện tại công trình đang trong 

giai đoạn hoàn thiện các bước đầu tư dự án, cần được theo dõi chặt chẽ, có biện 

pháp phòng các sự cố và xử lý kịp thời.  

1.2. Đê Cầu Chày 

Đê Cầu Chày dài 46 km (Tuyến tả Cầu chày dài 42 km, có 54 cống dưới đê, 

đê hữu Cầu Chày dài 4 km có 7 cống qua đê ). 

Hiện nay đê tả sông Cầu Chày đã được Nhà nước đầu tư, nâng cấp, xử lý các 

trọng điểm xung yếu và bê tông mặt đê dài 42,0km, rộng 6m trong đó bê tông mặt 

đê rộng b = 5m.  Thân đê chưa ổn định, hiện tại một số vị trí mặt đê có các vết nứt 

gãy bê tông mặt và do đó cần được theo dõi chặt chẽ và có biện pháp phòng các sự 

cố và xử lý kịp thời.  

Vị trí cống tiêu Nội Hà: Cống được xây dựng từ lâu đời, tháng 8 năm 2016 

cống xảy ra sự cố lồng mang cống, nước chảy từ mang cống qua khớp nối thân 

cống vào cửa số 01, đường kính lỗ lồng mang 75cm, sự cố đã được xử lý bằng 

cách xây lại tường cống, dùng bê tông thương phẩm bịt hết phần lồng mang và lát 

lại phần sập, sạt khu vự thượng lưu cống do đó cần được theo dõi chặt chẽ, có biện 

pháp phòng các sự cố và xử lý kịp thời trong mừa mưa lũ.  

1.3. Đê Sông Hép (Yên Phú, Yên Tâm) 

Dài 8 km có 6 cống dưới đê. Những năm gần đây Nhà nước đã đầu tư tu bổ 

nâng cấp đắp đủ cao trình chống lũ. Tuy nhiên đoạn đê này đắp mới hoàn toàn, độ 

ổn định chưa hoàn thiện, công trình chưa qua thử thách. Mặt khác tuyến đê này là 

tuyến đê đầu nguồn nên mực nước lũ dâng nhanh vì vậy cũng rất dễ mất an toàn.  

2. Dự báo diễn biến thời tiết  

2.1. Bão và áp thấp nhiệt đới 

Bão, áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm : Dự báo từ nay 

đến khoảng tháng 5/2021 ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên 

Biển Đông. Sang tháng 6,7/2021 bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở vùng biển 

phía Bắc biển Đông. Tiếp tục đề phòng gió mạnh trên biển do tác động của không 
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khí lạnh trong những tháng đầu năm 2021 và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm 

như dông, sét, lốc, mưa đá vào thời kỳ chuyển mùa. Dự báo sẽ có khoảng 10-12 

cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, xu hướng ảnh hưởng đến đất liền tập 

trung nhiều trong những tháng cuối năm. 

2.2. Nhiệt độ, rét đậm, rét hại 

 Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều 

năm cùng thời kỳ, khu vực Thanh Hóa  trong những tháng đầu năm 2021 nhiệt độ 

thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 độ C. Từ tháng 4 đến 

tháng 7,8/2021 nhiệt độ trên hầu - khắp cả nước nhiệt độ xấp xỉ trung bình nhiều 

năm cùng thời kỳ.  

2.3. Lượng mưa, dòng chảy 

Từ tháng 3 đến tháng 7/2021 tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình 

nhiều năm cùng thời kỳ, riêng tháng 5/2021 phía Đông Bắc Bộ cao hơn trung bình 

nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 5 – 20%.  Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các 

sông phổ biến ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-

30%, riêng các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm 

cùng kỳ từ  20-50%. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ PCLB NĂM 2021 

1. Phương châm phòng chống lụt bão năm 2021 

- Công tác PCLB cần phải được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ 

đó là: Vật tư tại chỗ, nhân lực tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, và phải 

chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả 

nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.  

- Hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người, tài sản của nhân dân, của 

nhà nước khi thiên tai, lũ lụt xảy ra. Làm tốt công tác chính sách xã hội, khôi 

phục và phục hồi sản xuất, ngăn chặn dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân  

khi lũ lụt xảy ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Kiện toàn BCHPCLB các cấp 

+ Ở huyện: Kiện toàn BCH PCTT & TKCN  và triển khai phương án PCLB 

xong trước 25/4/2021.  

+ Ở xã, các cơ quan: Kiện toàn BCH PCTT& TKCN và triển khai phương 

án  xong trước 30/4/2021 

2.2. Thành lập các tuyến để chỉ đạo  

Sau khi kiện toàn BCH PCTT & TKCN huyện, tiến hành ngay việc phân  

công phụ trách các tuyến để tăng cường chỉ đạo. Căn cứ vào địa bàn, các tuyến đê, 

các khu vực, được chia làm 8 tuyến để chỉ đạo. 

Phụ trách từng tuyến gồm 1 đồng chí tuyến trưởng là Thường vụ Huyện Uỷ, 

PCT UBND huyện; Một đến hai đồng chí tuyến phó là trưởng, phó các phòng, ban 

của Huyện Uỷ, UBND huyện hoặc trưởng các đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND 
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các xã, thị trấn và một đến hai đồng chí cán bộ kỹ thuật của Hạt quản lý đê điều 

hoặc của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã. 

3. Nhiệm vụ, chức năng của các cấp trong công tác PCLB 

Các đơn vị trong huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án 

PCLB của đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp đồng bộ, hiệu quả 

giữa các đơn vị  trong  thực hiện nhiệm vụ, cụ thể: 

3.1. Ban chỉ huy phòng chống TT&TKCN huyện 

Có trách nhiệm tổ chức các tuyến để thực thi nhiệm vụ về PCLB trên địa 

bàn tuyến, trên cơ sở các tuyến phải thường xuyên kiểm tra hệ thống Đê, Kè, 

Cống, báo cáo kịp thời các sự cố về BCH PCTT, kiểm tra, đôn đốc các xã thực 

hiện đầy đủ các chỉ tiêu đất đắp dự trữ, tu bổ đê, vật tư, nhân lực PCLB;  Bám sát 

địa bàn, cơ sở phụ trách để chỉ đạo, triển khai và đôn đốc kiểm tra thực hiện 

phương án PCLB kịp thời hiệu quả. 

3.2. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

- Chủ trì phối hợp các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn, thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra đê điều, các trạm bơm tiêu úng, 

các trọng điểm xung yếu trước mùa mưa bão… Kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn 

UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị lập kế hoạch và phương án PCLB. 

- Tổ chức chế độ thường trực 12/24h kể từ ngày 01/01 đến 15/5 và  24/24h 

trong ngày kể từ tháng 15/5 đến 31/12/2021 và những thời điểm xảy ra thiên tai bất 

thường, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tiếp nhận và triển khai kịp thời các 

Công điện và Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCLB & TKCN. 

- Chủ trì phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện, Hạt quản lý đê Yên Định 

và các ngành liên quan tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện tổ chức 

tập huấn cho các lực lượng và diễn tập phòng chống lụt bão với các tình huống cứu 

hộ cứu nạn, di dân,…dự kiến xong trước tháng 6/2021. 

- Tổng hợp, báo cáo công tác chuẩn bị vật tư, nhân lực phòng chống lụt bão 

và tình hình công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan, UBND các xã Thị trấn 

tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, báo cáo các cấp có thẩm quyền 

trong thời gian sớm nhất. 

3.3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Thành lập, kiện toàn bộ máy của Ban chỉ huy PCLB của đơn vị, xây dựng 

kế hoạch, phương án PCLB năm 2021. 

- Chuẩn bị vật tư, nhân lực theo chỉ tiêu huyện giao đảm bảo về số lượng và 

chất lượng. Lập phương án tổ chức các lực lượng PCLB (lực lượng xung kích, 

thuỷ nông, canh đê, cứu thương, hoả tốc ..., các lực lượng phải có danh sách và 

phân công cụ thể cán bộ phụ trách). 
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- Quản lý, vận hành, bảo vệ, bảo dưỡng tu bổ các cống dưới đê, các cánh 

cống, ổ khóa cống, các đoạn đê, các mũi kè và các công trình có liên quan đến 

công tác PCLB nằm trên địa bàn của địa phương xong trước 15/5/2021. 

- Thường xuyên, liên tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều và 

phòng chống lụt bão. Xử lý các vi phạm luật Đê điều tại địa phương. 

- Lên phương án sơ tán con người, tài sản phải được quy định hết sức chi 

tiết về hiệu lệnh, địa điểm sơ tán. Bố trí cán bộ phụ trách cụ thể ở từng cụm dân 

cư. Về hậu cần có phương án chuẩn bị thuốc men, lương thực ... dự trữ đủ cơ số 

cần thiết khi có tình huống bất trắc là có đủ điều kiện chủ động để giải quyết tại 

chỗ kịp thời. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo 2 bước: Báo cáo nhanh (ước tính sự cố và 

thiệt hại) và Báo cáo chính thức (sau khi đã kiểm tra). 

3.4. Phòng kinh tế - Hạ tầng  

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành liên quan có kế hoạch dự trữ hàng 

hoá, nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là mì ăn liền, lương khô, nước uống đóng 

chai, xăng dầu sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai, lụt, bão khi có yêu cầu, 

hướng dẫn nhân dân các vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ bị ngập lụt chủ động 

dự trữ nhu yếu phẩm, không để thiếu đói khi lụt bão xảy ra. Tổ chức kiểm tra, 

kiểm soát thị trường chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng lụt bão để đầu cơ 

tăng giá. Đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão, phối hợp với Công an huyện, 

UBND các xã, thị trấn tổ chức ngăn chặn xe quá khổ, quá tải lưu hành trên đê. 

3.5. Hạt quản lý đê Yên Định 

- Có chức năng tham mưu cho Chi cục Thủy Lợi và UBND huyện về 

phương án PCLB và biện pháp xử lý khi có sự cố xảy ra. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp& PTNT, BCH Quân sự huyện, Công an 

huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật hộ đê cho lực lượng tuần tra canh gác đê, lực 

lượng của các ngành tham gia công tác hộ đê. 

- Phân công cán bộ kỹ thuật ở các tuyến, thường xuyên cùng với tuyến 

trưởng kiểm tra, phát hiện và đề ra biện pháp xử lý các sự cố, hư hỏng trong công 

tác PCLB. 

3.6. Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Nam sông Mã 

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ trạm bơm, cánh cống, ổ khóa, 

cống qua đê trên các trục tưới, tiêu liên xã thuộc phạm vi Công ty quản lý khai thác 

như: Trục tiêu Tân Bình, Trục tiêu Cờ Đỏ, Trục tiêu Yên Phong – Yên Ninh, cống 

Kiểu (Yên Trường), cống tiêu Tường Vân (Định Thành), Hệ thống tiêu Cầu Khải, 

Yên Phú, Định Công, Định Tiến, trạm bơm tiêu Nội Hà xã Định Hòa)… 

- Phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách các tuyến chống lũ bão của Huyện và 

có phương án bố trí cán bộ kỹ thuật khi BCH PCTT huyện điều là đáp ứng được ngay.  

3.7. Công an huyện 
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- Xây dựng và thực hiện phương án, kế hoạch phòng, chống lụt bão theo 

chức năng, nhiệm vụ của ngành đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

- Phối hợp với các lực lượng quân đội, các cấp tham gia cứu hộ, cứu nạn khi 

có thiên tai xảy ra. 

- Quản lý an ninh và các phương tiện giao thông trên toàn bộ địa bàn huyện. 

- Lên phương án đảm bảo an ninh ở từng địa phương trong mùa mưa bảo, 

lập phương án quản lý các loại phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên địa 

bàn huyện, danh sách các chủ phương tiện, số lượng và các loại phương tiện, tổ 

chức tập huấn cho các chủ phương tiện; Khi có tình huống khẩn cấp có thể huy 

động được ngay, đủ số lượng xe cơ giới để tham gia ứng cứu đê và xử lý các sự cố 

khác. 

3.8. Ban chỉ huy Quân sự huyện 

Quản lý lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện, khi có tình huống 

khẩn cấp huy động số lực lượng dân quân tự vệ đến vị trí cần tập kết. Phối hợp với 

Phòng NN&PTNT huyện và Hạt quản lý đê điều tập huấn cho các lượng lượng, 

canh đê, xung kích ở các xã, thị trấn về biện pháp bảo vệ, xử lý các tình huống khi 

bão lụt xảy ra xong trước tháng 6/2020, đồng thời phối hợp tổ chức diễn tập PCLB 

theo kế hoạch.  

3.9. Điện lực Yên Định 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, sửa chữa hệ thống đường dây, các trạm biến 

áp đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện trong mùa mưa bão. 

- Lập phương án cấp điện kịp thời, liên tục cho các trạm bơm tiêu úng, điện 

sinh hoạt cho nhân dân, bố trí lực lượng thường trực để xử lý kịp thời các sự cố 

xảy ra làm hư hỏng đường dây, trạm biến áp. Giúp các xã khắc phục sự cố đường 

điện Hạ thế do mưa bão gây ra. 

3.10. Bệnh Viện Đa khoa huyện 

Có kế hoạch dự phòng đầy đủ cơ số thuốc, dụng cụ y tế phòng chống lụt 

bão, thành lập các tổ cơ động cứu, tải thương để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi thiên 

tai xảy ra. 

3.11. Công ty cổ phần Thƣơng mại Thiệu Yên 

Có nhiệm vụ lập phương án đảm bảo công tác hậu cần như mỳ tôm, lương 

thực và các nhu yếu phẩm khác khi cần thiết là có thể đáp ứng được ngay. 

3.12. Đài truyền thanh huyện 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cấp, các ngành, nhân dân tích cực làm tốt 

công tác phòng chống lụt bão. 

- Thông tin kịp thời đầy đủ chính xác chủ trương của Đảng và Nhà nước về 

công tác phòng chống lụt bão, những diễn biến hướng đi về bão, lũ, áp thấp nhiệt 

đới và thiệt hại do bão lũ gây ra, cũng như biện pháp phòng tránh và khắc phục hậu 

quả do thiên tai. 
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3.13. Bƣu chính và Viễn thông huyện 

- Lập phương án đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời trong mọi tình huống. 

- Chuẩn bị máy phát sóng di động dự phòng sẵn sàng làm nhiệm vụ khi được 

điều động để phục vụ chỉ huy, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão. 

3.14. Trung tâm y tế dự phòng huyện 

Lên phương án, thành lập các tổ cơ động, chuẩn bị phương tiện, thuốc, hoá 

chất để khử trùng đảm bảo công tác vệ sinh các khu dân cư khi xảy ra ngập lụt. 

Hướng dẫn bà con cách phòng, chống những bệnh sau khi lụt. 

3.15. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện 

Có trách nhiệm tổ chức các tuyến để thực thi nhiệm vụ về PCLB trên địa 

bàn tuyến, trên cơ sở các tuyến phải thường xuyên kiểm tra hệ thống Đê, Kè, 

Cống, báo cáo kịp thời các sự cố về BCH PCTT, kiểm tra, đôn đốc các xã thực 

hiện đầy đủ các chỉ tiêu đất đắp dự trữ, tu bổ đê, vật tư, nhân lực PCLB;  Bám sát 

địa bàn, cơ sở phụ trách để chỉ đạo, triển khai và đôn đốc kiểm tra thực hiện 

phương án PCLB kịp thời hiệu quả. 

4. Kiểm tra đánh giá đê, kè, cống trƣớc mùa mƣa bão 

Cán bộ phụ trách các tuyến phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra 

toàn bộ hệ thống đê, các công trình trên đê (kè, cống qua đê, hệ thống khóa đóng 

mở) xong trước ngày 30/4/2021, phát hiện kịp thời những sự cố hư hỏng, không an 

toàn, báo cáo về thường trực BCH PCTT & TKCN huyện có kế hoạch xử lý.  

5. Chỉ tiêu chuẩn bị vật tƣ 

Đến ngày 31/5/2021 các xã, thị trấn phải hoàn thành việc chuẩn bị đầy đủ 

vật tư, nhân lực theo chỉ tiêu được giao đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tập 

kết tại các vị trí trọng yếu, hay các kho dự trữ. 

6. Tổ chức lực lƣợng PCLB 

Ngoài chuẩn bị tốt vật liệu đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng, trên 

cơ sở chỉ tiêu nhân lực được giao, căn cứ vào số lượng con người của địa phương 

mình thành lập các đội: Canh đê, xung kích, Dự bị, thuỷ nông, Giao thông hoả tốc, 

tải thương, an ninh, sơ tán... theo chỉ tiêu tỉnh giao; Số lượng từng xã, thị trấn, 

UBND huyện sẽ phân giao cụ thể.  

7. Công tác tập huấn kỹ thuật 

Thực hiện phương trâm 4 tại chỗ trong đó phương trâm chỉ huy tại chỗ là hết 

sức quan trọng; Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Hạt QLĐĐ, 

Huyện đội tổ chức tập huấn kỹ thuật xử lý sự cố đê cho cán bộ chủ chốt xã hoặc 

thôn trưởng vào trung tuần tháng 6/2021. 

8. Phƣơng án ứng cứu đê 

Để xử lý sự cố đê hoặc các công trình trên đê, trước hết thực hiện phương 

trâm 4 tại chỗ để xử lý. Nếu sự cố lớn và phức tạp, ngoài khả năng xử lý của địa 

phương, nếu xét thấy cần phải có sự chi viện của BCHPCTT huyện, thì Chủ tịch 
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UBND xã, phụ trách truyến báo cáo ngay về BCHPCTT huyện để có kế hoạch chỉ 

đạo kịp thời. 

9. Phƣơng án chống úng 

- Các trục tiêu phải được kiểm tra và khơi thông trước mùa mưa lũ 

(30/5/2021). 

- Tiến hành dỡ bỏ các đập dâng, lưới chắn cá trên các trục tiêu chính như 

trục tiêu kênh Quý Lộc – Yên Thọ, Yên Thôn, Tường Vân, Tân Bình, 19/5, cống Kiểu… 

- Tổ chức lực lượng bảo nông đảm bảo số lượng và biên chế rõ ràng, để 

thường trực đóng mở các cống tiêu. 

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam sông Mã bố trí công nhân vận hành đủ 

biên chế, kiểm tra và sửa chữa máy móc thiết bị sớm đảm bảo tốt cho việc bơm 

tiêu úng. 

10. Phƣơng án sơ tán dân 

Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân vùng ngoại đê 

thường xuyên bị ngập lụt như Quý Lộc, Yên Thọ, Yên Thái, Định Long, Định 

Liên, Duyên Lộc (Định Hải), Định Tăng, Định Bình, Yên Phú, Yên Tâm, Định 

Công, đề nghị các đơn vị xây dựng phương án di dân khi có lũ lụt xảy ra. Các vùng 

khác phương án sơ tán khi có sự cố phải được quy định cho nhân dân hết sức chi 

tiết về hiệu lệnh sơ tán, địa điểm sơ tán. Tuyên truyền cho nhân dân tự chủ động sơ 

tán khi xảy ra lụt bão. 

11. Phƣơng án hậu cần 

Để đảm bảo giải quyết kịp thời đời sống nhân dân trong trường hợp bất trắc 

bão lụt xảy ra; Công tác hậu cần phải được chuẩn bị  hết sức chu đáo ngay từ trước 

mùa mưa bão. Tuyên truyền cho nhân dân có kế hoạch dự trữ lương thực, sơ tán, 

tập kết lương thực đến nơi an toàn để đảm bảo sinh hoạt khi có sự cố xảy ra. Ngoài 

ra mỗi xã, thị trấn phải chuẩn bị dự trữ lương thực và tài chính từ 50 triệu đồng trở 

lên để phục vụ cho công tác PCLB. 

12. Chế độ thƣờng trực và báo cáo 

- Ban chỉ huy các cấp, ngành phải tổ chức củng cố văn phòng, bộ phận 

thường trực của BCH PCTT đảm bảo tham mưu về công tác PCLB của cấp mình. 

- Duy trì chế độ thường trực 24/24h kể từ tháng 15/5 đến 31/12/2021 theo 

dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tiếp nhận và triển khai kịp thời các công điện 

và chỉ thị của cấp trên về công tác PCLB và thường xuyên cập nhật, tổng hợp triển 

khai thực hiện. 

- Để đảm bảo cho công tác chỉ huy, điều hành của UBND huyện và BCH 

PCTT huyện kịp thời, chính xác. Yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

trấn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định như sau: 

+ Hàng tháng định kỳ báo cáo bằng văn bản: Thực hiện từ tháng 5 đến hết 

tháng 10, mỗi tháng  một lần vào ngày 25. 
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+ Báo cáo đột xuất: Khi xảy ra các hiện tượng thời tiết bất thường về thiên 

tai, cần phải báo cáo ngay, trường hợp có thiệt hại về người, tài sản của nhân dân 

phải thực hiện kiểm tra và báo cáo trong vòng không quá 24 giờ kể từ khi xẩy ra 

thiên tai để TT BCH PCTT huyện tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. 

Tất cả báo cáo yêu cầu gửi về Ban chỉ huy PCTT huyện (Qua phòng Nông 

nghiệp & PTNT). 

Công tác hộ đê, PCLB là nhiệm vụ của toàn dân và của tất cả các cấp các 

ngành, để hạn chế những thiệt hại do bão, lụt gây ra, Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu tất cả các cấp, các ngành xây dựng Phương án của đơn vị mình gửi về UBND 

huyện (qua phòng Nông nghiệp &PTNT) vµ file ®iÖn tö theo ®Þa chØ Email: 

Nongnghiepyd@gmail.com đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm phương án hộ đê, 

PCLB  năm 2021./. 
Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH 

- BCH PCTT tỉnh (b/c);                                                         

- Thường trực Huyện ủy (b/c);                                

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Các thành viên BCH PCTT huyện; 

- Các đồng chí trưởng, phó các tuyến PCLB huyện; 

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN.                                                                                                                                                                                                           

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 Hoàng Văn Phúc 
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