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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG 

LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

BÁO CÁO 

  Tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2013, 

triển khai nhiệm vụ năm 2014 

Phần 1 

Tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2013 

I  TÌNH HÌNH THI N TAI  

Năm 2013 thời tiết và thiên tai diễn biến bất thường, gây tổn thất nặng nề về người 

và tài sản. Có 14 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông; 32 đợt 

không khí lạnh; lốc xoáy, dông tố, mưa đá xảy ra nhiều nơi; mưa năm 2012 thiếu hụt 

gây hạn hán nghiêm trọng kéo dài; lũ lịch sử tháng 11/2013; sự cố tràn dầu trên biển 

Quy Nhơn. Tình hình thiên tai cụ thể như sau: 

1. Bão xuất hiện sớm ngay từ đầu năm   

Bão số 1 đi vào vùng biển Trường Sa ngày 05/01, gió cấp 8-9, giật cấp 11-12. Bão 

số 2 đi vào Tây Nam Trường Sa ngày 22/02, gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong Quý I 

còn có 6 đợt không khí lạnh. Bão và không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng lớn đến 

tàu thuyền, và ngư dân hoạt động trên biển. Đã xảy ra 20 vụ, việc sự cố tàu thuyền, 

trong  đó 4 tàu chìm, 01 thuyền viên bị chết; 16 tàu và 129 thuyền viên bị nạn đã được 

hỗ trợ về nơi an toàn. Thiệt hại 10 tỷ đồng. 

2. Dông sét, lốc xoáy, mưa đá, lũ quét   

Dông sét đã xảy ra ở Diêm Tiêu huyện Phù Mỹ ngày 27/4; ở Hoài Sơn huyện Hoài 

Nhơn ngày 09/7 làm chết 2 người. Lốc xoáy kèm mưa đá ở An Quang, An Hòa huyện 

An Lão ngày 01/5; lốc xoáy ở Phước Hưng huyện Tuy Phước ngày 01/7, ở Hoài Xuân, 

Hoài Tân huyện Hoài Nhơn ngày 04/9 đã làm 186 nhà tốc mái, 186 ha lúa màu đổ ngã, 

170 ha rừng trồng đổ gãy.  

Do hoàn lưu bão số 10, mưa lớn gây ra lũ quét ở An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn từ 

ngày 01 đến ngày 04/10 làm 4 nhà sập đổ, 329 ha lúa màu ngập hỏng, 4 ha ruộng, 3 

km kênh tưới, 13 cầu cống, đập dâng, 1,2 km đê kè bị xói lở, bồi lấp, hư hỏng. Lốc 

xoáy, mưa đá, lũ quét làm 1 người chết, thiệt hại 60 tỷ đồng. 

3. Sự cố tràn dầu tại biển Quy Nhơn  

Sự cố tràn dầu đã xảy ra tại vùng biển khu vực 9, phường Hải Cảng ngày 07/7, làm 

thiệt hại 79 hộ nuôi trồng thủy sản với 543 lồng nuôi, 106 bè; gây ô nhiễm bờ biển ảnh 

hưởng tới hoạt động du lịch. Thiệt hại trực tiếp 500 triệu đồng. 

4. Đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 14 - 18/11. 
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Trong tháng 10 và đầu tháng 11/2013, liên tục có 4 cơn bão hoạt động trên Biển 

Đông, đổ bộ trực tiếp và ảnh hưởng các tỉnh Miền Trung. Bão số 11 gió mạnh cấp 12, 

giật cấp 13-14 đổ bộ vào Đà Nẵng - Quảng Nam ngày 15/10. Bão số 12 gió mạnh cấp 

8-9, giật cấp 10-11 vào vùng biển Đà Nẵng - Bình Định ngày 04/11. Bão số 13 gió 

mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9 đổ bộ vào Khánh Hòa - Bình Thuận ngày 06/11. Siêu bão 

Haiyan – bão số 14, mạnh cấp 16, giật cấp 17 - 18 đi vào vùng biển Đà Nẵng - Bình 

Định ngày 09/11 trước khi chuyển hướng ra phía Bắc. Do ảnh hưởng bão, ở Bình Định 

có các đợt mưa vừa từ 30 đến 70mm. Nước các sông có dao động trên dưới mức báo 

động 1. Đêm ngày 06/11 xuất hiện đỉnh lũ ở mức báo động 1-2  trên sông An Lão, 

sông Kôn.  

Xuất hiện trên Biển Đông ngày 13/11, bão số 15 đã đổ bộ vào Khánh Hòa – Ninh 

Thuận ngày 15/11. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 kết hợp với không khí lạnh 

tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực Bình Định đã có mưa rất to từ 

đêm ngày 14/11 đến 18/11, lượng mưa phổ biến 250 – 460 mm, gây lũ lịch sử. Lũ diễn 

biến rất nhanh, trong vòng từ 6 – 8 giờ đã xuất hiện lũ ở hạ lưu các sông. Lũ lụt xảy ra 

trên diện rộng, phạm vi toàn tỉnh, bao gồm 10 huyện, thị xã và một số phường của 

thành phố Quy Nhơn. Nhà dân vùng lũ đều ngập sâu, có nơi ngập 6 – 8 m, và bị chia 

cắt. Thời điểm ngập sâu xảy ra trong đêm tối 15 rạng ngày 16/11 nên tình hình thêm 

khó khăn. Mức nước các sông đều trên báo động III. Đặc biệt trên sông Kôn đã xuất 

hiện lũ lớn lịch sử. Mức nước tại Thạnh Hòa đạt 9,68m lúc 5 giờ ngày 16/11/2013, 

trên báo động III 1,68m, vượt lũ lịch sử 0,24m (năm 1987). 

Đợt mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề. 19 người chết, 14 người bị thương; hơn 

101.900 nhà bị ngập nước với 510.00 người bị ảnh hưởng, trong đó 292 nhà sập, 418 

nhà bị hư hỏng nặng; cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều bị tàn phá, Quốc lộ 

1A, QL 19 bị ngập nước và đứt vỡ nhiều đoạn; hệ thống điện, cấp nước, cơ sở kinh tế, 

văn hóa -xã hội đều bị thiệt hại nghiêm trọng. Thiệt hại vật chất 2.125 tỷ đồng.  

5. Hạn hán năm 2013  

Tổng lượng mưa năm 2012 trên địa bàn Bình Định là 1.390 mm, chỉ đạt 63,2% so 

với trung bình nhiều năm (2.200 mm). Các hồ chứa chỉ tích được 227/573 triệu m
3
, 

40% thiết kế. Tình hình thiếu nước gay gắt đã diễn ra suốt từ đầu vụ Đông Xuân đến 

cuối vụ Hè Thu. Có 3.170 ha không gieo sạ được, 4.018 ha chuyển sang cây trồng cạn. 

Đã phải bơm tát chống hạn cho 8.854 ha lúa, 3.100 ha màu. Hạn hán đã  ảnh hưởng 

lớn đến sản xuất, đời sống nhân dân trong tỉnh. 

            ệt hạ  do    ê   a   ăm 2013. 

Thiên tai đã làm 31 người chết, 14 người bị thương; 101.932 nhà bị ngập nước với 

510.00 người bị ảnh hưởng, 292 nhà ở sập đổ, 560 nhà hư hỏng nặng; 39 tàu cá bị 

chìm và hư hỏng; 2.147 tấn lúa giống, 4.359 tấn lúa thịt bị ngập, hư hỏng; 250 ha lúa 



3 
 

bị mất trắng, 1.032 ha lúa hư hỏng; 1.600 cây ăn quả, 368 ha cây lâm nghiệp bị ngã 

đổ; 1.817 ha ruộng bị sa bồi thủy phá; cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện nước, 

văn hóa – xã hội bị tàn phá nặng nề. Tổng thiệt hại 2.215 tỷ đồng. 

II  CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THI N TAI 

1. Chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh. 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo quyết liệt công tác PCLB và TKCN 

ngay từ đầu năm.  BND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã tổ chức Hội nghị 

trực tuyến Tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 

2013 vào ngày 15/4/2013, sớm hơn các năm trước. Sau đó, các địa phương, sở, ngành 

đã tích cực triển khai công tác PCLB và TKCN. 

- Các huyện, thành phố và các sở, ngành đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác 

PCLB và TKCN năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013; kiện toàn Ban chỉ huy 

PCLB và TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chỉ đạo các xã, 

phường, các đơn vị cơ sở triển khai công tác PCLB và TKCN năm 2013. 

- Thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã thẩm định trình  BND tỉnh phê 

duyệt Phương án PCLB và TKCN năm 2013 của 11 huyện, thị xã, thành phố, 12 sở, 

ngành; kiện toàn Ban chỉ huy PCLB -TKCN và phê duyệt Phương án PCLB 5 hồ chứa 

nước lớn Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Hội Sơn và Vạn Hội.  

- 126 xã, 12 thị trấn và 21 phường trong tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ huy PCLB và 

TKCN, lập và trình duyệt phương án PCLB và TKCN năm 2013. 

- 11 huyện, thị xã, thành phố, 12 sở, ngành đã có báo cáo kiểm kê trang thiết bị 

PCLB và TKCN thời điểm ngày 01/7/2013. Văn phòng Chống lụt bão của Ban Chỉ 

huy PCLB và TKCN tỉnh đã tổng hợp kiểm kê trang thiết bị PCLB và TKCN báo cáo 

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn. 

- Văn phòng Chống lụt bão Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh phối hợp với các đơn 

vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị PCLB và TKCN từ ngày 15/7 đến ngày 

30/7/2013 tại 11 địa phương và Công ty Khai thác CTTL. Nội dung kiểm tra tập trung 

vào việc chuẩn bị theo phương châm  4 tại chỗ , an toàn hồ, đập, đê kè, thông thoát 

dòng chảy. 

- Ngày 6/8/2013, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức diễn tập ứng phó sóng thần tại 

huyện Phù Mỹ với hơn 3.000 người tham gia nhằm tăng cường năng lực ứng phó và 

tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai của cộng đồng, chính quyền địa phương, lực lượng vũ 

trang, các sở, ban ngành trong tỉnh. 

- Ngày 15/8/2013, Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý Xây dựng công trình đã cùng 

Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Chống lụt bão kiểm tra công tác phòng chống 

lụt bão và an toàn đập. 
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- Cuối tháng 8/2013, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Chống lụt bão tiếp tục 

kiểm tra lần cuối công tác bảo đảm an toàn cho 42 hồ chứa xuống cấp, chỉ đạo chuẩn 

bị vật tư, phương tiện trang thiết bị PCLB để sẵn sàng đối phó với thiên tai. 

 Kiểm tra thực hiện phương ch m  4 tại ch    

- Chỉ huy tại chỗ: Ban chỉ huy PCLB và TKCN các địa phương, sở, ngành đã được 

kiện toàn.  

- Lực lượng tại chỗ: Các địa phương đã có phương án huy động lực lượng trên địa 

bàn. Ở huyện, huy động lực lượng công an, bộ đội và đoàn thanh niên. Ở xã, huy động 

lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân, tự vệ. Các đội xung kích ở cấp xã phường 

có 30 – 40 người. Ở các xã ven biển còn thành lập các đội tự vệ cứu nạn ngư dân và 

tàu thuyền từ 20 - 30 người. Nhân lực, phương tiện một số doanh nghiệp trên địa bàn 

được đưa vào phương án huy động khi cần thiết. 

- Phương tiện, vật tư tại chỗ: Phương tiện PCLB và TKCN chủ yếu ca nô, xuồng, 

nhà bạt, phao tròn cứu sinh, phao bè cứu sinh. Ca nô, nhà bạt do Ban chỉ huy PCLB và 

TKCN cấp huyện quản lý được kiểm tra, bảo dưỡng. Xuồng, phao tròn và phao bè 

được trang bị cho các đội xung kích phường, xã, đơn vị.  

Các địa phương đã có phương án dự trữ và huy động bao cát, cát, đá hộc, tre, cọc 

sầm, phên. Một số địa phương Hoài Ân, An Lão, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây 

Sơn trong tháng 8/2013 đã triển khai tập kết vật tư PCLB tại các hồ chứa nước, các 

điểm đê kè, cầu cống xung yếu. 

Văn phòng Chống lụt bão phối hợp với Quỹ  iảm nhẹ thiên tai miền Trung cấp 20 

thuyền nhỏ cho các xã bị ngập lụt huyện Phù Cát, Tuy Phước. 

UBND tỉnh đã cấp kinh phí mua thêm 100.000 bao cát dự trữ; chỉ đạo mỗi huyện tự 

mua 30.000 – 50.0000 bao cát đối phó với mưa bão. Tuy nhiên, các địa phương chưa 

chủ động chuẩn bị bao cát, số lượng dự trữ ở tỉnh còn quá ít. Khi xảy ra lũ lịch sử 

UBND tỉnh đã phải mua khẩn cấp 200.000 bao cát để chuyển xuống các địa phương, 

cơ sở. 

- Hậu cần tại chỗ:  BND các huyện hợp đồng với các doanh nghiệp thương mại dự 

trữ mì gói, nước uống đóng chai và sẵn sàng cung cấp khi cần thiết. Chính quyền địa 

phương vận động các hộ dân nơi thường xuyên bị ngập do mưa lũ dự trữ lương thực, 

thực phẩm.  

Ngành Y tế đã chuẩn bị 361 cơ số thuốc PCBL, 1.926.000 viên Chloramin B, 6.890 

kg CholoraminB (bột), 511.958 viên khử khuẩn Aquatabs trước mưa lũ. 

Phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn có 02 tàu vỏ sắt; 05 tàu vỏ gỗ; 58 ca 

nô, xuồng các loại; 02 chiếc xe cẩu TS – 75 ML; 385 bộ nhà bạt; 120 phao bè; 10.600 
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áo phao; 7.771 phao tròn cứu sinh; 24 đèn nháy cứu hộ; 01 bộ đèn sáng cứu hộ; 08 túi 

vượt sông; 01 bộ vượt sông nhẹ; 03 cáng phao nổi.  

Qua thực tế sử dụng thấy rằng trang thiết bị cứu hộ còn thiếu về số lượng, chưa 

đồng bộ, chưa phù hợp với yêu cầu thực tế. Tàu sắt của Biên phòng, tàu Kiểm ngư 

không thể hoạt động khi sóng gió lớn hơn cấp 5. Ca nô không đủ sức chạy ngược dòng 

lũ xiết trên sông. 

- UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã chỉ đạo ứng phó với bão, lũ 

quyết liệt, sâu sát và kịp thời nhất là trong đợt lũ ngày 15 đến 18/11 tới các địa 

phương, sở, ban, ngành bằng nhiều hình thức. Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và 

TKCN tỉnh kịp thời chuyển tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm, ban hành 32 công điện 

chỉ đạo ứng phó với bão, lũ. Khi bão số 12, 13, 14, 15 ảnh hưởng tới Bình Định, 

UBND tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến với  BND các huyện, thị xã, thành phố;  ban 

hành 11 công điện; cử các đoàn công tác xuống các địa phương trực tiếp chỉ đạo đối 

phó với thiên tai. 

Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo và trực tiếp cùng chính quyền địa phương, bộ đội, công an, 

thanh niên xung kích cứu dân ra khỏi vùng ngập lũ; tiếp tế lương thực, nước uống, 

thuốc men cho dân, hạn chế tổn thất.   

Ngay sau đợt lũ lịch sử ngày 15 – 18/11/2013, UBND tỉnh đã họp khẩn cấp chỉ đạo 

các địa phương, sở, ngành khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống 

nhân dân, khôi phục sản xuất; vận động các tổ chức hội, đoàn thể, doanh nghiệp trong 

và ngoài tỉnh giúp đỡ, cứu trợ nhân dân vùng thiên tai.  

2  Các sở, ngành của tỉnh: 

Các sở, ngành đã tích cực chuẩn bị, và triển khai ứng phó với thiên tai bão, lũ, thực 

hiện tốt nhiệm vụ là thành viên của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh.   

Bộ chỉ  uy Quâ  sự tỉnh. 

Đã kiện toàn 11 đại đội dự bị động viên, 159 trung đội dân quân cơ động, 251 đội 

xung kích PCLB và TKCN ở các thôn, xã. Tổ chức huấn luyện PCLB và TKCN cho 

51 cán bộ chiến sĩ. Khảo sát, chuẩn bị 15 bến hạ thủy tàu xuồng, 24 bãi đỗ trực thăng 

để sử dụng đối phó với thiên tai. Cùng với các lực lượng trên địa bàn và Quân khu 5 

tăng cường, Bộ Chỉ huy QS tỉnh đã huy động 1.211 lượt cán bộ, chiến sỹ bộ đội, dân 

quân tự vệ, 24 phương tiện di dời kịp thời 32.200 người ra khỏi vùng lũ nguy hiểm.  

Bộ độ  b ê    ò    ỉnh. 

Chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương ven biển thực hiện tìm kiếm cứu nạn 

trên biển. Trực tiếp cứu nạn 4 tàu/17 lao động trên biển; gọi 3.500 tàu thuyền/17.500 

lao động vào bờ tránh bão; ngăn chặn không cho 2.500 tàu thuyền ra khơi. Tiếp nhận 

27 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị nạn, 02 người Philippin bị chết. Tuyên truyền cho 
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4.613 lượt tàu thuyền/43.422 lượt người về PCLB và TKCN trên biển. Cùng với 

 BND các địa phương ven biển sắp xếp 2.394 tàu/13.575 ngư dân tránh trú bão an 

toàn; sơ tán 1.292 hộ/5.181 người đến nơi an toàn. 

Cô   a   ỉnh. 

Phối hợp với các cơ quan và địa phương đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội 

trước, trong và sau thiên tai. Chuyển xuống các đơn vị 24 xuồng máy, 300 áo phao, 50 

phao tròn, 2 thuyền cao su, 4 phao bè để phục vụ PCLB và TKCN. Tập huấn lái ca nô 

cho 68 cán bộ chiến sĩ. Tổ chức đội xung kích PCLB và TKCN 208 đồng chí. Đã huy 

động 700 lượt cán bộ chiến sỹ công an tỉnh và các lực lượng trên địa bàn cùng tàu 

thuyền, ca nô để cứu 3.500 dân ra khỏi vùng lũ. Cấp phát 3 tấn hàng, 1.000 thùng mỳ, 

500 thùng nước uống cứu trợ nhân dân vùng lũ. 

Sở Nô       ệ  và P N . 

Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh. Tham mưu 

UBND tỉnh phê duyệt phương án PCLB và TKCN của các sở, ban, ngành, các huyện, 

thị xã, thành phố và kiểm tra thực hiện; đôn đốc các địa phương, đơn vị trong tỉnh 

chuẩn bị công tác PCLB theo phương châm  4 tại chỗ, kiện toàn Ban chỉ huy PCLB-

TKCN, chuẩn bị đối phó với thiên tai, mưa lũ. 

Chuyển đổi hợp lý sản xuất lúa từ 3 vụ sang 2 vụ ăn chắc tại vùng thấp, trũng; đôn 

đốc các địa phương thực hiện gieo sạ đúng thời vụ, dùng giống lúa ngắn ngày; đồng 

thời chỉ đạo tưới tiết kiệm nước ngay từ đầu năm để chống hạn.  

Cùng với  BND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng, tu bổ 36 km đê kè, 

kiểm tra và nghiệm thu trước mưa lũ; Triển khai phương án PCLB bảo đảm an toàn 

đê, kè đã phê duyệt; Triển khai phương án đảm bảo an toàn hồ chứa nước. Tổ chức 4 

tổ kiểm tra, hỗ trợ chủ hồ và chính quyền địa phương lập phương án Phòng chống lụt 

bão năm 2013 cho 42 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn.  

Chỉ đạo triển khai các dự án di dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ bị sạt lở, 

vùng ven chân núi, vùng cửa sông, cửa biển, vùng thấp trũng. 

Cấp phát trang thiết bị, phương tiện PCLB và TKCN cho các sở, ngành, các huyện, 

thị xã, thành phố; đôn đốc công tác trực ban PCLB và TKCN ở các đơn vị;  tổng hợp 

kịp thời tình hình, tham mưu  BND tỉnh chỉ đạo ứng phó hiệu quả với bão lũ, đặc biệt 

là trong đợt mưa lũ lịch sử ngày14-18/11.  

Chỉ đạo Công ty Khai thác CTTL tỉnh điều tiết lũ hồ Định Bình nhằm giảm lũ. Trực 

tiếp bám địa bàn được phân công, cùng cán bộ địa phương, bộ đội, công an, dân quân 

tự vệ di dời dân vùng ngập lũ, sắp xếp chỗ ở tạm cho dân. Chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc bảo vệ lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tài sản. 

Kiểm tra, tổng hợp, đề xuất ngay giải pháp khôi phục kênh mương, đê điều, thu dọn 
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cát bồi, cung ứng 2.000 tấn lúa giống, hỗ trợ thuốc thú y để triển khai ngay vụ Đông 

Xuân 2013-2014, góp phần ổn định đời sống và khôi phục sản xuất vùng ngập lũ.  

Sở   ao   ô        tải. 

Đã dự trữ các loại vật tư cần thiết như dầm thép, rọ đá; chuẩn bị xe máy, nhân lực 

để sẵn sàng ứng phó với thiên tai theo phương châm   4 tại chỗ . Chỉ đạo các Ban 

QLDA, nhà thầu đảm bảo tiến độ thi công vượt lũ; các đơn vị quản lý đường bộ đào 

vét rãnh thoát nước, khai thông dòng chảy các cầu, cống trước mùa mưa. 

Trong thời gian xảy ra lũ lịch sử, Sở  iao thông – Vận tải đã huy động lực lượng 

sửa chữa, khắc phục ngay các điểm sạt lở, hư hỏng mặt đường trên tuyến Quốc lộ 1, 

QL 19, các tuyến tỉnh lộ đảm bảo khôi phục giao thông trong thời gian ngắn nhất. Kịp 

thời báo cáo  BND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh tình hình thiệt hại về giao 

thông trong tỉnh; tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ  iao thông Vận tải, Tổng cục 

Đường bộ, Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.  

Sở   ô       và  ruyề    ô   

Chỉ đạo hệ thống thông tin, liên lạc, phát thanh, truyền hình tỉnh, huyện, thị xã, 

thành phố và cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, lập phương án dự phòng để đảm bảo 

thông tin và tăng thời lượng phát sóng khi mưa lũ, bão.  

Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn đã giữ vững liên lạc trên biển, cung cấp thông 

tin thời tiết, hướng dẫn tàu thuyền trên biển di chuyển tránh bão, trực tiếp trợ giúp cho 

81 tàu cá/583 ngư dân bị nạn. 

 ở       

Rà soát, đánh giá cụ thể thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; xác định 

các nguy cơ có thể xảy ra khi có bão, lũ, các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn và 

duy trì hoạt động cho các cơ sở y tế. Đã tiếp nhận 200 cơ số thuốc PCBL, 200.000 

viên Chloramin B, 490 kg Chloramin B (bột), 1.000.000 viên Aquatabs, 150 áo phao 

cứu sinh từ Bộ Y tế để chuyển xuống cơ sở; mua 76 cơ số thuốc PCLB từ nguồn kinh 

phí Quân dân y kết hợp. Chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện và hướng dẫn nhân dân vệ 

sinh môi trường, khử trùng, tẩy uế, xử lý nguồn nước; ăn chín, uống nước đun sôi để 

nguội.  iám sát tình hình dịch bệnh, phối hợp với chính quyền khám chữa bệnh cho 

dân vùng ngập lụt. Đã cấp 104 cơ số thuốc PCBL, 949.090 viên Chloramin B, 1.946 

kg CholoraminB (bột), 124.530 viên khử khuẩn Aquatabs. Đã ngăn ngừa, không để 

xảy ra dịch bệnh sau lũ trên phạm vi toàn tỉnh. 

Các  ở  à  c       ở    hoạc  và  ầu  ư 

Đã đưa chủ động bố trí nguồn lực cho các hoạt động phòng chống lụt bão, giảm nhẹ 

thiên tai. Kịp thời đề xuất UBND tỉnh phân bổ ngay 15 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương 

khắc phục hậu quả lũ lụt, ưu tiên hỗ trợ dân sinh, khôi phục sản xuất, cung cấp nước 
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sạch. Đề xuất UNBD tỉnh tiếp tục phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương, sở 

ngành khắc phục thiệt hại về nhà cửa, cơ sở hạ tầng thiết yếu, khôi phục sản xuất, ổn 

định đời sống nhân dân. 

 ở  ao độ     ươ   b    - Xã  ội 

Kiểm tra, tổng hợp tình hình thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Lập danh 

sách các đối tượng trong diện cần cứu trợ, tham mưu  BND tỉnh hỗ trợ theo chính 

sách. Cùng các địa phương kịp thời phân bổ 7.000 tấn gạo cho các gia đình có người 

chết, bị thiệt hại do mưa lũ và gia đình nghèo. Cùng Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập 

đỏ phân phối tiền, hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ 

nhân dân vùng lũ. 

 à    á    a    ruyề   ì   và các cơ qua    ô       đạ  c ú   

Đã chủ động giành nhiều thời lượng, phối hợp với Ban chỉ huy PCLB và TKCN 

tỉnh, Trung tâm Khí tượng thủy văn đưa tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm, công điện 

khẩn, công tác chỉ đạo, đối phó của UBND tỉnh, Ban chỉ huy với các cơn bão số 10 

đến số14 và đợt mưa lũ ngày 15/11. Đài Phát thanh - truyền hình và các cơ quan thông 

tin đại chúng đã tăng số lần phát tin, truyền tải thông tin thường xuyên tới các địa 

phương và cộng đồng, giúp nhân dân chủ động phòng tránh và giảm thiệt hại do mưa 

lũ. Báo Bình Định đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về 

phòng chống thiên tai; phản ánh kịp thời diễn biến bão lụt và các hoạt động ứng phó, 

khắc phục hậu quả, cứu trợ; đã có trên 50 tin, bài viết về đợt mưa lũ tháng 11/2013. 

Mặt tr n T  quốc Việt Nam tỉnh 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo  BMTTQ các địa phương, và các tổ chức 

thành viên xây dựng chương trình công tác hoạt động tham gia phòng chống bão lũ. 

Đoàn thanh niên cùng với các hội, đoàn thể địa phương giúp dân gia cố nhà cửa, hộ đê, 

di dời người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau lũ lụt, Mặt trận và các tổ chức thành 

viên tham gia hàng chục nghìn lượt ngày công khắc phục hậu quả lũ lụt, tu sửa nhà 

cửa, trường học, đường sá, đồng ruộng, đê điều … nhanh chóng ổn định đời sống nhân 

dân, khôi phục sản xuất. Vận động cộng đồng chung tay ủng hộ nhân dân vùng lũ. 

Hội Chữ th   đỏ tỉnh 

Đã tổ chức 19 lớp tập huấn cho 465 người về nước sạch và vệ sinh môi trường, sơ 

cấp cứu và phòng ngừa; 3 cuộc diễn tập ứng phó thảm họa với 8.330 người tham gia; 

10 lớp dạy bơi cho 210 học sinh. Hỗ trợ truyền thông cho hơn 23.400 người về giảm 

nhẹ  rủi ro, phòng chống dịch bệnh. Tổ chức 6 cuộc hội thi, in và phát 20.000 tờ rơi, 

150 poster truyền thông về phòng ngừa thảm họa. Thành lập đội ứng phó nhanh cấp 

tỉnh với trang thiết bị của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.  

Tích cực cùng với bộ đội, công an, các đoàn thể, chính quyền địa phương sơ tán cứu 
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dân trong lũ lụt và cứu trợ sau lũ. Tổ chức nhiều đoàn cứu trợ, cấp phát tiền, hàng với 

giá trị hàng chục tỷ đồng cứu trợ nhân dân vùng ngập lũ.    

3  Các địa phương  

Đã kiện toàn Ban chỉ huy PCLB và TKCN, phân công nhiệm vụ cho từng thành 

viên trong quý II/2013; Xây dựng và triển khai thực hiện phương án PCLB và TKCN 

phù hợp với từng địa phương đầu quý III/2013; tăng cường cơ sở vật chất, tu sửa các 

công trình PCLB, hệ thống đê điều, các hồ chứa nước; tổ chức các lớp tập huấn cho 

cán bộ làm công tác PCLB. 

Thành lập lực lượng xung kích, nòng cốt là dân quân tự vệ và Đoàn thanh niên, sẵn 

sàng ứng phó với thiên tai. Tích cực chuẩn bị vật tư, phương tiện PCLB trong từng 

đơn vị, xã, phường và trong nhân dân. Dự trữ gạo, mì tôm, nước uống và thuốc phòng 

bệnh tại phường, xã và trong nhân dân để đối phó mưa lũ.  

Khi xảy ra đợt mưa lũ ngày 15/11, đã chủ động điều động các lực lượng công an, bộ 

đội, dân quân tự vệ ở địa phương, phương tiện triển khai các biện pháp ứng phó, hạn 

chế thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hỗ 

trợ của tỉnh, Quân khu 5 cứu trợ dân trong vùng lũ.  

Các địa phương đã huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị, các đoàn thể, tổ 

chức kinh tế - xã hội và cộng đồng để ứng phó với lũ lụt, di dời 9.372 hộ dân bị ngập 

lũ về nơi an toàn. 

Ngay sau lũ,  BND tỉnh đã họp khẩn cấp chỉ đạo các địa phương, các sở ngành 

khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất.  

- UBND tỉnh, sở Lao động Thương binh và Xã hội, các tổ chức xã hội và địa 

phương đã thăm hỏi 19 gia đình có người chết, hỗ trợ 4,5 triệu đồng/hộ.  

- Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương kiểm tra, xác định nhu cầu, đặt mua 2.105 

tấn lúa giống thuần, 272 tấn giống lúa lai cho vụ Đông Xuân; đề xuất phân bổ 15 tỷ 

đồng hỗ trợ khắc phục sa bồi thủy phá, tu sửa, nạo vét, khôi phục hệ thống kênh tưới, 

trạm bơm, hàn khẩu đê điều.  

- Sở Y tế chỉ đạo thực hiện ngay công tác vệ sinh môi trường sau lũ; hướng dẫn 

nhân dân khử trùng, tẩy uế, thu dọn xử lý rác; tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh; 

phối hợp với chính quyền địa phương khám bệnh, cấp phát thuốc cho dân.  

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp  BND các huyện, thị xã, thành 

phố phân bổ ngay 1.000 tấn gạo hỗ trợ của  Ngân hàng Công thương, 100 tấn gạo từ 

nguồn Dự trữ Quốc gia cho nhân dân vùng lũ; sau đó tiếp tục phân bổ 4.900 tấn gạo 

cứu trợ của Trung ương trước Tết Nguyên đán. 
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- Sở  iao thông Vận tải khôi phục ngay những đoạn đường bị đứt vỡ, sạt lở, đảm 

bảo giao thông thông suốt bước 1. Đối với các cầu, cống, tràn qua đường bị hư hỏng 

nặng, làm đường tránh, hướng dẫn phân luồng giao thông. Cắm biển cảnh báo, chỉ dẫn 

cho người và phương tiện chủ động phòng tránh các điểm nguy hiểm. Kiểm tra, tổng 

hợp nhu cầu đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư tu bổ, nâng cấp tuyến đường bị lũ lụt 

tàn phá. 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân 

trên địa bàn huy động 13.214 ngày công giúp dân khắc phục hậu quả lũ. Đã thu dọn sa bồi 

thủy phá hơn  27.200 m
3
; nạo vét 15,8 km kênh, đắp 1.800 m

3
 đất tu bổ đê, khôi phục 4 

trạm bơm; đổ 120 m
3
 bê tông mặt đường, khôi phục 16,5 km đường nông thôn; sửa chữa  

22 trường học, 27 nhà dân bị sập; khám bệnh, phát thuốc cho 2.200 người, khử trùng 123 

giếng nước; vận chuyển 2.500 thùng mì, 5.000 chai nước cứu trợ. 

- Công an tỉnh huy động hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, đóng góp 530 triệu đồng 

giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống; giúp đỡ 182 gia đình cán bộ, 

chiến sỹ bị thiệt hại do mưa lũ. 

- Cùng với công tác chỉ đạo, tham gia phòng, chống, khắc phục lụt bão, Mặt trận 

TQVN tỉnh đã có thư kêu gọi và vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định hơn 11 tỷ đồng để khắc phục hậu 

quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống. Cùng với Hội Chữ thập đỏ đã trực tiếp đi thăm, phối 

hợp, hướng dẫn các đoàn cứu trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đi thăm tặng 

9.500 suất quà (trị giá 300.000 – 700.000 đồng/suất); hỗ trợ gia đình có người chết, bị 

thương, nhà sập, hư hỏng nặng 4,7 tỷ đồng (từ 2 – 5 triệu đồng /hộ). 

- Các địa phương bị ngập lũ chủ động triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả lũ 

lụt. Thu dọn nhà cửa sập đổ, bố trí chỗ ở tạm cho dân. Phân phát kịp thời lương thực, 

thực phẩm, quần áo, chăn màn cứu trợ không để dân bị đói, rét. Các địa phương đã 

khẩn trương thống kê, báo cáo tình hình thiệt hại, các nhu cầu thiết yếu lên  BND 

tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN để hỗ trợ kịp thời.   

Các địa phương đã huy động các tổ chức chính trị, lực lượng vũ trang, đoàn thể, 

nòng cốt là lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng bộ đội, công 

an tăng cường, ra quân khôi phục cơ sở hạ tầng bị thiệt hại ngay sau khi lũ rút. Đường 

sá nông thôn được san lấp, tu bổ lại; đê điều được hàn khẩu kịp thời; kênh mương 

nhanh chóng được nạo vét; ruộng đồng sa bồi được hốt dọn, san lấp… Nhờ  cố gắng, 

nỗ lực vượt bậc của đồng bào và chiến sĩ toàn tỉnh, đời sống nhân dân sau lũ lụt được 

ổn định, sản xuất nông nghiệp sớm hồi phục. 

III  Đánh giá về công tác PCLB và TKCN năm 2013: 

1. Công tác chuẩn bị: 
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Các công trình cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai như tu bổ đê điều, hồ chứa 

nước, đường giao thông, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành, bảo đảm 

vượt lũ an toàn. Các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai phương án PCLB và 

TKCN đã được phê duyệt, kể cả việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần 

để sẵn sàng ứng phó với thiên tai theo phương châm  4 tại chỗ .  

2. Khi mưa, lũ, bão xảy ra: 

Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội 

và nhân dân các địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp đối phó với các cơn 

bão, lũ nhất là đối phó với đợt lũ lớn ngày 15-18/11 theo phương châm  4 tại chỗ  một 

cách chủ động, hiệu quả. Các cấp, các ngành đã nổ lực cao nhất, triển khai các phương 

án phòng tránh, đối phó với bão, lũ với quyết tâm giảm thiệt hại về người và tài sản 

của nhân dân trong tỉnh. Đây là năm công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu 

nạn được huy động với quy mô, nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay, kể cả lực lượng 

hỗ trợ của Trung ương.  

3  Công tác khắc phục: 

Các địa phương, các cấp, các ngành đã phát huy tinh thần tự lực, khắc phục khó 

khăn của nhân dân và người lao động; tích cực vận động các tổ chức chính trị, kinh tế, 

xã hội trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ gia đình gặp nạn, gia đình nghèo; nhanh 

chóng vận động nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống, sản xuất 

của nhân dân và các hoạt động kinh tế, xã hội trong tỉnh. 

4. Nhận xét và đánh giá:  

Những ưu điểm: 

- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân,  BND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã 

quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị và ứng phó với bão, lũ của các địa 

phương, sở ngành; huy động cao nhất lực lượng, phương tiện, vật chất trên địa bàn 

tỉnh bao gồm cả chi viện của Trung ương cho công tác ứng phó với lũ lụt, cứu dân 

trong vùng ngập lũ, hạn chế đáng kể thiệt hại về người và tài sản. 

- Lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát công tác 

PCLB và TKCN theo phương châm  4 tại chỗ . Các địa phương, sở ngành đã xây 

dựng phương án PCLB và TKCN chi tiết, cụ thể, chủ động triển khai đối phó với bão, 

mưa lũ hiệu quả. 

- Công trình cơ sở hạ tầng về phòng chống thiên tai  như hồ chứa, đê điều, khu neo 

đậu tàu thuyền, khu tái định cư… được đầu tư, nâng cấp từ nhiều năm, góp phần giảm 

nhẹ thiệt hại thiên tai.  

- UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh, Sở NN và PTNT đã chỉ đạo chặt 

chẽ Công ty Khai thác CTTL tỉnh, các địa phương kiểm tra, sửa chữa hư hỏng, lập và 

triển khai phương án PCLB bảo đảm an toàn hồ chứa trước tháng 9/2013. Nhờ vậy, 

đợt lũ lụt lớn 15/11, các hồ chứa đều đảm bảo an toàn, không xảy ra sự cố lớn, góp 
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phần điều tiết lũ trong lưu vực. 

 - Sự tham gia kịp thời của chính quyền cơ sở, các tổ đội xung kích, lực lượng vũ 

trang kiên quyết di dời, cứu dân trong lũ góp phần giảm thiệt hại về người. 

 - Công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất được 

thực hiện khẩn trương nhờ sự tham gia tích cực các lực lượng, đoàn thể, chính quyền 

các cấp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

- Sự chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ nguồn lực kịp thời của Chính phủ và các Bộ, Ngành 

Trung ương. 

Những tồn tại:  

- Thiên tai diễn biến bất thường, bão xuất hiện sớm ngay từ đầu năm, số lượng bão 

nhiều (15 cơn bão). Trong một thời gian ngắn xuất hiện nhiều bão ảnh hưởng trực tiếp 

tới tỉnh Bình Định. Lũ lịch sử xuất hiện trong tháng 11  gây thiệt hại lớn.  

- Hệ thống cảnh báo thiên tai, các trạm đo mưa ở đầu nguồn còn quá thiếu, chưa dự 

báo kịp thời và đúng để có giải pháp ứng phó và thông báo cho các địa phương ở vùng 

hạ du.   

- Dự báo khí tượng thủy văn còn hạn chế, chưa chủ động trong triển khai ứng phó 

với bão lũ. 

- Việc xây dựng mới các tuyến đường giao thông, các khu đô thị, khu công nghiệp 

chưa đồng bộ với việc giải quyết vấn đề tiêu thoát lũ làm tình hình ngập lụt vùng trung 

du và đồng bằng thêm trầm trọng.  

- Chưa xây dựng bản đồ ngập lụt ở vùng hạ du nên bị động trong cảnh báo và ứng 

phó. 

- Nguồn lực của các địa phương để chuẩn bị phòng chống lụt bão theo phương 

châm  4 tại chỗ  còn hạn chế. Việc chuẩn bị vật tư tại chỗ, dự trữ lương thực ở một số 

địa phương chưa được chu đáo. Bao cát dự trữ ở tỉnh và các địa phương đều không đủ 

để ứng phó khi xảy ra lũ tháng 11/2013.  

- Việc quản lý tầu thuyền, ngư dân trên các vùng biển còn  khó khăn, nhất là ở các 

ngư trường xa. Sự phối hợp thông tin giữa các cơ quan chức năng trong xử lý các 

trường hợp tàu thuyền bị nạn trên biển chưa kịp thời.  

- Công tác trực ban PCLB và TKCN các cấp trong tỉnh có nhiều khó khăn; Việc báo 

cáo tình hình, tiếp nhận và truyền đạt thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ huy 

PCLB và TKCN tỉnh còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Chưa có phương án ứng cứu nhân dân trong vùng ngập lũ, nhất là trong đêm tối, 

nước chảy xiết, lực lượng cứu hộ không thông thạo địa bàn, chuẩn bị phương tiện ứng 

cứu chưa chủ động. 
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- Công tác thông tin, tuyên truyền trong cộng đồng về PCLB và TKCN chưa thường 

xuyên, cụ thể. Nhân dân một số địa phương chưa ý thức cao về phòng tránh giảm nhẹ 

thiên tai, khả năng tự phòng, tránh, tự ứng cứu còn hạn chế. 

Phần 2 

Nhiệm vụ công tác PCLB và TKCN năm 2014 

I  CÔNG TÁC PCLB VÀ TKCN NĂM 2014   

Mùa mưa bão, lũ năm 2014 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Đầu tháng 2/2014 đã 

xuất hiện bão số 01 trên biển Đông. Các hậu quả của lũ lịch sử tháng 11/2013 vẫn còn 

phải nỗ lực, tốn nhiều công sức mới khắc phục được. Mặt khác, khô hạn đang diễn ra 

gay gắt trên địa bàn tỉnh. 06 tháng đầu năm, lượng mưa trung bình toàn tỉnh chiếm 

41% so TBNN cùng kỳ. Hiện nay, nước trong các hồ chứa còn 218/575 triệu m
3
, 

chiếm 38% dung tích thiết kế; Tổng diện tích bị hạn 12.067 ha, trong đó đã gieo sạ bị 

hạn 11.280 ha, chết do khô hạn và xâm ngập mặn 787 ha. Hạn hán sẽ kéo dài đến 

cuối tháng 8, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nhân dân trong tỉnh.  

Để thực hiện tốt công tác PCLB và TKCN, các địa phương, sở, ban  ngành cần tập 

trung thực hiện các giải pháp sau:  

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hồ chứa nước: 

Các địa phương, chủ hồ cần sớm kiện toàn Ban chỉ huy PCLB - TKCN; xây dựng 

và phê duyệt phương án, kế hoạch PCLB và TKCN theo phương châm  4 tại chỗ ; 

Kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng ngay từ ban đầu. Đối với các hồ chứa nước vừa và nhỏ 

có nguy cơ sự số, các địa phương và chủ hồ cần sửa chữa nâng cấp trước 31/8/2014.  

- Đẩy mạnh công tác tu bổ, bảo dư ng hệ thống đ  kè trước m a mưa lũ  

Các địa phương, sở ngành cần chủ động huy động mọi nguồn lực để hoàn thành kế 

hoạch sửa chữa đê kè trước 31/8/2014; Triển khai thi công sớm các dự án tu bổ, nâng 

cấp đê sông, đê biển, bảo đảm an toàn vượt lũ chính vụ năm 2014. Chuẩn bị phương 

án, kế hoạch hộ đê theo phương châm  4 tại chỗ , sẵn sàng đối phó mưa lũ.  

- Đảm bảo an toàn d n cư: 

Các chủ dự án cần hoàn thành các khu tái định cư đang xây dựng; đồng thời rà soát, 

có phương án, kế hoạch chủ động sơ tán dân ra khỏi các vùng thiên tai năm 2014. Ưu 

tiên xây dựng trước các công trình trạm y tế, trường học, trụ sở kiên cố, cao tầng kết 

hợp làm nơi tránh bão lũ, dự trữ lương thực, thuốc men cho cộng đồng. 

- Đảm bảo an toàn cho ngư d n và tàu thuyền: 

Cần tiếp tục củng cố, mở rộng tổ, đội đoàn kết trên biển; lắp đặt thêm máy bộ đàm 

tầm xa có tích hợp định vị vệ tinh cho tàu đánh bắt xa bờ. Chi cục Khai thác và Bảo vệ 

NLTS phối hợp với bộ đội Biên phòng, các địa phương ven biển tập huấn cho ngư dân 
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về bảo đảm an toàn, cứu hộ, cứu nạn trên biển; tăng cường quản lý, giữ liên lạc thường 

xuyên với tàu thuyền để hướng dẫn tránh, trú bão, hỗ trợ khi gặp sự cố. 

- Phát triển rừng phòng hộ, n ng cao độ che phủ rừng: 

Ngành lâm nghiệp, các địa phương tập trung chỉ đạo phòng chống cháy rừng; tiếp 

tục thực hiện các dự án quản lý, phát triển rừng bền vững; bảo vệ rừng tự nhiên, rừng 

phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển; phấn đấu tăng độ che phủ của rừng năm 

2014 đạt  49%. 

- Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu c y trồng, m a vụ: 

Các địa phương cần chủ động chuyển đổi cây trồng lúa sang cây trồng cạn ở những 

vùng thiếu nước tưới; thực hiện tưới tiết kiệm khi nắng hạn; áp dụng giống lúa ngắn 

ngày có năng suất cao; chú ý bảo đảm an toàn cho vụ mùa có khả năng gặp lũ sớm.  

- Đảm bảo giao thông vận tải, thông tin, truyền thông: 

Ngành  iao thông - Vận tải chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện đảm bảo giao 

thông thông suốt trong mọi tình huống; Cần rà soát, mở rộng khẩu độ cầu cống để 

thoát lũ nhanh qua các tuyến đường; nâng cấp hoặc xây dựng mới để mỗi xã vùng 

trũng có ít nhất một tuyến đường vượt lũ. Bảo đảm tiến độ thi công nâng cấp Quốc lộ 

1A, QL 1D, QL 19, thông thoáng dòng chảy qua các cầu, cống trước 30/8/2014. 

Ngành viễn thông cần nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo thông tin thông 

suốt từ tỉnh, huyện đến 100% các xã khi có thiên tai xảy ra. Bưu điện tỉnh kịp thời 

chuyển công điện, thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh 

tới các sở, ngành, địa phương. Đài PTTH tỉnh chuyển tải kịp thời thông tin về thiên tai 

để nhân dân biết và chủ động phòng tránh. 

- N ng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn: 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, tổ chức hoạt động 

để tham mưu cho Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, 

cứu nạn trên đất liền. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp tổ chức công tác 

tìm kiếm cứu nạn ngư dân, tàu thuyền trên biển.  

- Thực hiện chính sách xã hội 

Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Mặt trận TQVN, Hội Chữ thập 

đỏ cần thực hiện tốt các chính sách trong phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai; giúp dân 

xây dựng thêm nhà kiên cố; nắm chắc tình hình thiệt hại do thiên tai để đề xuất UBND 

tỉnh cứu trợ kịp thời, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân. Sở Công Thương khảo 

sát, đánh giá nguy cơ, và kiên quyết chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ 

thiên tai đối với các khu công nghiệp, kho tàng, cơ sở sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp; tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho các địa phương có 
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nguy cơ bị cô lập, chia cắt do bão lũ. Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, 

phương tiện, trang thiết bị phòng chữa bệnh, phòng dịch, vệ sinh môi trường để sẵn 

sàng ứng phó với bão lũ.  

- Tăng cường công tác tuy n truyền, n ng cao nhận thức cộng đồng: 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở  iáo dục và Đào tạo, Đài Phát 

thanh và Truyền hình, Báo Bình Định và các cơ quan thông tin đại chúng mở rộng 

tuyên truyền kiến thức phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai trong nhà trường và nhân dân, 

nâng cao khả năng chuẩn bị, ứng phó, phục hồi của cộng đồng trước, trong và sau 

thiên tai. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN ĐẾN: 

- Các địa phương, sở, ngành tổ chức tổng kết công tác PCLB, TKCN năm 2013, rút 

kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014 trong tháng 7/2014. 

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCLB - TKCN 

các sở, ban, ngành, địa phương và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. 

- Các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, xây dựng phương án, kế hoạch PCLB và 

TKCN chi tiết (còn gọi là phương án ứng phó thiên tai) đảm bảo phù hợp với thực tế. 

Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm tổ chức xây dựng và phê duyệt phương án ứng 

phó thiên tai của cơ quan, đơn vị mình, gửi đến Ủy ban nhân dân địa phương có liên 

quan trên địa bàn và cơ quan cấp trên để phối hợp chỉ đạo thực hiện. Chủ tịch UBND 

các cấp tổ chức xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai phù hợp với đặc 

điểm thiên tai của địa phương gửi UBND cấp trên trực tiếp để phối hợp chỉ đạo thực 

hiện (theo Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc 

hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2014). Thời gian xây dựng và phê duyệt phương 

án ứng phó thiên tai phải hoàn thành trong tháng 7/2014. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng đê điều, hồ đập, và công trình cơ sở hạ tầng 

phòng chống thiên tai; chủ động sửa chữa, khắc phục các sự cố trước mùa mưa bão, 

hoàn thành trước 30/8/2014. Tổ chức tập huấn cán bộ chuyên trách công tác PCLB và 

TKCN, lực lượng quản lý đê trong tháng 7/2014. 

- Phối hợp, bổ sung, điều chỉnh quy trình vận hành các hồ chứa nước lớn, quy trình 

vận hành liên hồ chứa thuộc lưu vực sông Kôn, để tham gia điều tiết lũ; kiểm tra bổ 

sung phương án PCLB cho các hồ chứa, cơ chế phối hợp giữa chủ hồ với địa phương 

trong công tác vận hành và xả lũ. 

- Rà soát, bổ sung các phương tiện cứu hộ, cứu nạn các địa phương, các sở, ngành 

liên quan để chủ động cứu hộ, cứu nạn tại chỗ khi có tình huống. Báo cáo Thường trực 

Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh trước ngày 30/7/2014. 
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- Tổ chức công tác thường trực PCLB và TKCN, quản lý tàu thuyền theo quy định, 

tham mưu, đề xuất chỉ đạo phòng tránh, đối phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Bổ sung kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng PCLB, trang bị các thiết bị thông 

tin liên lạc, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ thường trực PCLB và TKCN các cấp. 

- Xây dựng bản đồ ngập lụt ở vùng hạ du theo dự án của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

và Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương. 

III. KIẾN NGHỊ:  

Để hạn chế thiệt hại do mưa bão năm 2014 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ huy 

Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bình Định kính đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng 

chống lụt bão Trung ương và các Bộ, Ngành tăng cường đầu tư kinh phí cho địa 

phương để thực hiện:  

- Mua sắm thêm trang thiết bị, phương tiện phục vụ hiệu quả công tác PCLB và 

TKCN ở địa phương. 

- Triển khai đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng giai đoạn 2014 – 2015; nâng cao năng lực về PCLB và TKCN cho các 

cơ quan thường trực trong tỉnh và cán bộ chuyên trách. 

- Nâng cao năng lực dự báo mưa lũ để có thể ứng phó kịp thời. Hiện tại, các trạm 

quan trắc mưa, dòng chảy trên các lưu vực sông quá ít; cần quy hoạch mạng lưới quan 

trắc khí tượng, thủy văn và bố trí đủ các trạm để phục vụ công tác dự báo mưa lũ.  

- Đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều của tỉnh đang xuống cấp trầm trọng. Hiện nay 

cần phải nâng cấp hơn 100 km đê, kè với kinh phí khoảng 700 tỷ đồng, trong khi đó 

Trung ương hỗ trợ hàng năm quá ít, khoảng 15-20 tỷ đồng.  

- Tiếp tục thực hiện Chương trình an toàn hồ chứa giai đoạn 2014-2015, bảo đảm 

cung cấp nước cho sản xuất nông lâm nghiệp và phòng chống lũ cho hạ du.  

- Từng bước hiện đại hoá đội ngũ tầu thuyền và các phương tiện đánh bắt hải sản, 

thông tin liên lạc, nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt, đảm bảo an toàn khi có thiên tai, 

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bình Định kính báo cáo./. 

TM. BAN CHỈ HUY PCLB VÀ TKCN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG 

LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc 

  

BÁO CÁO TÓM TẮT 

Tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2013, 

triển khai nhiệm vụ năm 2014 

Phần 1 

Tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2013 

I  TÌNH HÌNH THI N TAI  

Năm 2013 thời tiết và thiên tai diễn biến bất thường, gây tổn thất nặng nề về người 

và tài sản. Có 14 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông; 32 đợt 

không khí lạnh; lốc xoáy, dông tố, mưa đá xảy ra nhiều nơi; mưa năm 2012 thiếu hụt 

gây hạn hán nghiêm trọng kéo dài; lũ lịch sử tháng 11/2013; sự cố tràn dầu trên biển 

Quy Nhơn. Tình hình thiên tai cụ thể như sau: 

1. Bão xuất hiện sớm ngay từ đầu năm   

Bão số 1 ở vùng biển Trường Sa ngày 05/01, gió cấp 8 - 9,. Bão số 2 ở Tây Nam 

Trường Sa ngày 22/02, gió cấp 6 - 7. Trong quý I còn có 6 đợt không khí lạnh. Đã xảy 

ra 20 vụ, việc sự cố tàu thuyền, 04 tàu chìm, 01 thuyền viên bị chết; 16 tàu, 129 thuyền 

viên bị nạn được hỗ trợ về nơi an toàn. Thiệt hại 10 tỷ đồng. 

2. Dông sét, lốc xoáy, mưa đá, lũ quét   

Dông sét đã xảy ra ở huyện Phù Mỹ ngày 27/4; huyện Hoài Nhơn ngày 09/7 làm 

chết 2 người. Lốc xoáy kèm mưa đá ở huyện An Lão ngày 01/5; lốc xoáy ở huyện Tuy 

Phước ngày 01/7, ở huyện Hoài Nhơn ngày 04/9 đã làm 186 nhà tốc mái, 186 ha lúa 

màu đổ ngã. Lũ quét xảy ra ở An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn từ ngày 01 - 04/10 làm 4 

nhà sập đổ, 329 ha lúa màu ngập hỏng, 1,2 km đê kè bị xói lở, bồi lấp. Lốc xoáy, lũ 

quét làm 1 người chết, thiệt hại 60 tỷ đồng. 

3. Sự cố tràn dầu tại biển Quy Nhơn  

Sự cố tràn dầu đã xảy ra tại vùng biển khu vực 9, phường Hải Cảng ngày 07/7, làm 

thiệt hại 79 hộ nuôi trồng thủy sản với 543 lồng nuôi, 106 bè; gây ô nhiễm bờ biển ảnh 

hưởng tới hoạt động du lịch. Thiệt hại trực tiếp 500 triệu đồng. 

4. Đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 14 - 18/11. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 kết hợp với không khí lạnh tăng cường và 

nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực Bình Định đã có mưa rất to từ đêm ngày 14/11 

đến 18/11, lượng mưa phổ biến 250 – 460 mm, gây lũ lịch sử. Lũ diễn biến rất nhanh 

xảy ra trên diện rộng, phạm vi toàn tỉnh. Nhà dân vùng lũ ngập sâu và bị chia cắt trong 

đêm tối 15 rạng ngày 16/11. Mức nước các sông trên báo động III. Đặc biệt mức nước 
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tại Thạnh Hòa sông Kôn đạt 9,68 m lúc 5 giờ ngày 16/11, trên báo động III 1,68m, 

vượt lũ lịch sử 0,24m. 

Đợt mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề. 19 người chết, 14 người bị thương; hơn 

101.900 nhà bị ngập nước với 510.00 người bị ảnh hưởng, trong đó 292 nhà sập, 418 

nhà bị hư hỏng nặng; cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều bị tàn phá, Quốc lộ 

1A, QL 19 bị ngập nước và đứt vỡ nhiều đoạn; hệ thống điện, cấp nước, cơ sở kinh tế, 

văn hóa -xã hội đều bị thiệt hại nghiêm trọng. Thiệt hại vật chất 2.125 tỷ đồng.  

5. Hạn hán năm 2013  

Tổng lượng mưa năm 2012 trên địa bàn Bình Định là 1.390 mm, chỉ đạt 63,2% so 

với trung bình nhiều năm (2.200 mm). Các hồ chứa chỉ tích được 227/573 triệu m
3
, 

40% thiết kế. Tình hình thiếu nước gay gắt đã diễn ra suốt từ đầu vụ Đông Xuân đến 

cuối vụ Hè Thu. Có 3.170 ha không gieo sạ được, 4.018 ha chuyển sang cây trồng cạn. 

Đã phải bơm tát chống hạn cho 8.854 ha lúa, 3.100 ha màu. Hạn hán đã  ảnh hưởng 

lớn đến sản xuất, đời sống nhân dân trong tỉnh. 

            ệt hạ  do    ê   a   ăm 2013. 

Thiên tai đã làm 31 người chết, 14 người bị thương; 101.932 nhà bị ngập nước với 

510.00 người bị ảnh hưởng, 292 nhà ở sập đổ, 560 nhà hư hỏng nặng; 39 tàu cá bị 

chìm và hư hỏng; 2.147 tấn lúa giống, 4.359 tấn lúa thịt bị ngập, hư hỏng; 250 ha lúa 

bị mất trắng, 1.032 ha lúa hư hỏng; 1.600 cây ăn quả, 368 ha cây lâm nghiệp bị ngã 

đổ; 1.817 ha ruộng bị sa bồi thủy phá; cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện nước, 

văn hóa – xã hội bị tàn phá nặng nề. Tổng thiệt hại 2.215 tỷ đồng. 

II  CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THI N TAI 

1. Chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh. 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo quyết liệt công tác PCLB và TKCN 

ngay từ đầu năm.  BND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã tổ chức Hội nghị 

trực tuyến Tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 

2013 vào ngày 15/4/2013, sớm hơn các năm trước. Sau đó, các địa phương, sở, ngành 

đã tích cực triển khai công tác PCLB và TKCN. 

- Thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã thẩm định trình  BND tỉnh phê 

duyệt Phương án PCLB và TKCN năm 2013 của 11 huyện, thị xã, thành phố, 12 sở, 

ngành; kiện toàn Ban chỉ huy PCLB -TKCN và phê duyệt Phương án PCLB 5 hồ chứa 

nước lớn Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Hội Sơn và Vạn Hội.  

- 11 huyện, thị xã, thành phố, 12 sở, ngành đã có báo cáo kiểm kê trang thiết bị 

PCLB và TKCN thời điểm ngày 01/7/2013; Văn phòng Chống lụt bão tỉnh đã tổng 

hợp báo cáo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn. 
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- Văn phòng Chống lụt bão tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác 

chuẩn bị PCLB và TKCN từ ngày 15/7 đến ngày 30/7/2013 tại 11 địa phương và Công 

ty Khai thác CTTL.  

- Ngày 6/8/2013, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức diễn tập ứng phó sóng thần tại 

huyện Phù Mỹ với hơn 3.000 người tham gia nhằm tăng cường năng lực ứng phó của 

cộng đồng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các sở, ban ngành trong tỉnh. 

- Cuối tháng 8/2013, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục kiểm tra lần cuối công tác 

bảo đảm an toàn cho 42 hồ chứa xuống cấp, sẵn sàng đối phó với thiên tai. 

 Kiểm tra thực hiện phương ch m  4 tại ch    

- Chỉ huy tại chỗ: Ban chỉ huy PCLB và TKCN các địa phương, sở, ngành đã được 

kiện toàn.  

- Lực lượng tại chỗ: Ở huyện, huy động lực lượng công an, bộ đội và đoàn thanh 

niên. Ở xã, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân, tự vệ. Nhân lực, 

phương tiện một số doanh nghiệp được đưa vào phương án huy động khi cần thiết. 

- Phương tiện, vật tư tại chỗ: chủ yếu ca nô, xuồng, nhà bạt, phao tròn, phao bè cứu 

sinh. Ca nô, nhà bạt do cấp huyện quản lý. Xuồng, phao được trang bị cho các đội 

xung kích phường, xã, đơn vị.  

UBND tỉnh đã cấp kinh phí mua thêm 100.000 bao cát dự trữ; chỉ đạo mỗi huyện tự 

mua 30.000 – 50.0000 bao cát đối phó với mưa bão. Khi xảy ra lũ lịch sử, UBND tỉnh 

chỉ đạo phải mua khẩn cấp 200.000 bao cát để chuyển xuống các địa phương, cơ sở. 

- Hậu cần tại chỗ: Chính quyền địa phương vận động các hộ dân nơi bị ngập lũ dự 

trữ lương thực, thực phẩm; hợp đồng với các doanh nghiệp dự trữ mì gói, nước uống 

đóng chai, chủ động đối phó mưa lũ. 

- Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh kịp thời chuyển tin cảnh báo thời 

tiết nguy hiểm, ban hành 32 công điện chỉ đạo ứng phó với bão, lũ.  BND tỉnh đã tổ 

chức họp trực tuyến với  BND các huyện, thị xã, thành phố;  cử các đoàn công tác 

xuống các địa phương chỉ đạo đối phó. 

- Ngay sau đợt lũ lịch sử, UBND tỉnh đã họp khẩn cấp chỉ đạo các địa phương, sở, 

ngành khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống nhân dân, vận động các 

tổ chức hội, đoàn thể, doanh nghiệp giúp đỡ, cứu trợ nhân dân vùng ngập lũ.  

2  Các sở, ngành của tỉnh: 

Các sở, ngành đã tích cực chuẩn bị, và triển khai ứng phó với thiên tai bão, lũ, thực 

hiện tốt nhiệm vụ là thành viên của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh.   

Bộ chỉ  uy Quâ  sự tỉnh Đã kiện toàn 11 đại đội dự bị động viên, 159 trung đội 

dân quân cơ động, 251 đội xung kích PCLB và TKCN ở các thôn, xã. Tổ chức huấn 

luyện PCLB và TKCN cho 51 cán bộ chiến sĩ. Khảo sát, chuẩn bị 15 bến hạ thủy tàu 
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xuồng, 24 bãi đỗ trực thăng để sử dụng đối phó với thiên tai. Cùng với các lực lượng 

trên địa bàn và Quân khu 5 tăng cường, Bộ Chỉ huy QS tỉnh đã huy động 1.211 lượt 

cán bộ, chiến sỹ bộ đội, dân quân tự vệ, 24 phương tiện di dời kịp thời 32.200 người ra 

khỏi vùng lũ nguy hiểm.  

Bộ độ  b ê    ò    ỉnh Chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương ven biển thực 

hiện tìm kiếm cứu nạn trên biển. Trực tiếp cứu nạn 4 tàu/17 lao động trên biển; gọi 

3.500 tàu thuyền/17.500 lao động vào bờ tránh bão; ngăn chặn không cho 2.500 tàu 

thuyền ra khơi. Tiếp nhận 27 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị nạn, 02 người Philippin 

bị chết. Tuyên truyền cho 4.613 lượt tàu thuyền/43.422 lượt người về PCLB và TKCN 

trên biển. Cùng với  BND các địa phương ven biển sắp xếp 2.394 tàu/13.575 ngư dân 

tránh trú bão an toàn; sơ tán 1.292 hộ/5.181 người đến nơi an toàn. 

Cô   a   ỉnh Phối hợp với các cơ quan và địa phương đảm bảo an ninh, trật tự an 

toàn xã hội trước, trong và sau thiên tai. Chuyển xuống các đơn vị 24 xuồng máy, 300 

áo phao, 50 phao tròn, 2 thuyền cao su, 4 phao bè. Tập huấn lái ca nô cho 68 cán bộ 

chiến sĩ. Tổ chức đội xung kích PCLB và TKCN 208 đồng chí. Đã huy động 700 lượt 

cán bộ chiến sỹ công an tỉnh cùng tàu thuyền, ca nô để cứu 3.500 dân ra khỏi vùng lũ. 

Cấp phát 3 tấn hàng, 1.000 thùng mỳ, 500 thùng nước uống cho nhân dân vùng lũ. 

Sở Nô       ệ  và P N  Cùng với các địa phương chỉ đạo xây dựng, tu bổ 36 km 

đê kè, kiểm tra và nghiệm thu trước mưa lũ. Tổ chức 4 tổ kiểm tra, hỗ trợ chủ hồ và 

chính quyền địa phương lập phương án Phòng chống lụt bão cho 42 hồ chứa có nguy 

cơ mất an toàn. Chỉ đạo triển khai các dự án di dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ 

bị sạt lở, vùng ven chân núi, vùng cửa sông, cửa biển, vùng thấp trũng. 

Cấp phát trang thiết bị, phương tiện PCLB và TKCN cho các sở, ngành, các huyện, 

thị xã, thành phố; tổng hợp kịp thời tình hình, tham mưu  BND tỉnh chỉ đạo ứng phó 

hiệu quả với bão lũ, đặc biệt là trong đợt mưa lũ lịch sử.  

Chỉ đạo Công ty Khai thác CTTL tỉnh điều tiết lũ hồ Định Bình nhằm giảm lũ. Trực 

tiếp bám địa bàn, cùng cán bộ địa phương, bộ đội, công an, dân quân tự vệ di dời và 

sắp xếp chỗ ở tạm cho dân. Chỉ đạo các đơn vị bảo vệ lúa giống, phân bón,tài sản ... 

Đề xuất kịp thời giải pháp khôi phục kênh mương, đê điều, thu dọn cát bồi, cung 

ứng 2.000 tấn lúa giống để triển khai vụ Đông Xuân 2013-2014, góp phần ổn định đời 

sống và khôi phục sản xuất vùng ngập lũ.  

Sở   ao   ô       tải Đã huy động lực lượng sửa chữa, khắc phục ngay các điểm 

sạt lở, hư hỏng mặt đường trên tuyến Quốc lộ 1, QL 19, các tuyến tỉnh lộ đảm bảo 

khôi phục giao thông. Kịp thời báo cáo  BND tỉnh tình hình thiệt hại về giao thông; 

tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ  iao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ, Quỹ Bảo 

trì đường bộ Trung ương.  
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Sở   ô       và  ruyề    ô   Chỉ đạo hệ thống thông tin, liên lạc, phát thanh, 

truyền hình tỉnh và cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, lập phương án dự phòng khi 

mưa, bão. Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn đã giữ vững liên lạc trên biển, cung cấp 

thông tin thời tiết, hướng dẫn tàu thuyền trên biển di chuyển tránh bão, trực tiếp trợ 

giúp cho 81 tàu cá/583 ngư dân bị nạn. 

 ở      Đã tiếp nhận 200 cơ số thuốc PCBL, 200.000 viên Chloramin B, 490 kg 

Chloramin B (bột), 1.000.000 viên Aquatabs, 150 áo phao cứu sinh từ Bộ Y tế để 

chuyển xuống cơ sở; mua 76 cơ số thuốc PCLB từ nguồn kinh phí Quân dân y kết hợp. 

Chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện và hướng dẫn nhân dân vệ sinh môi trường, khử 

trùng,  xử lý nguồn nước. Phối hợp với chính quyền khám chữa bệnh cho dân; Đã cấp 

104 cơ số thuốc PCBL, 949.090 viên Chloramin B, 1.946 kg CholoraminB (bột), 

124.530 viên khử khuẩn Aquatabs. Đã ngăn ngừa, không để xảy ra dịch bệnh sau lũ. 

Các  ở  à  c       ở    hoạc  và  ầu  ư Đã đưa chủ động bố trí nguồn lực cho 

các hoạt động phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Kịp thời đề xuất UBND tỉnh 

phân bổ ngay 15 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt, ưu tiên hỗ 

trợ dân sinh, khôi phục sản xuất, cung cấp nước sạch. Đề xuất UNBD tỉnh tiếp tục 

phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương, sở ngành khắc phục thiệt hại về nhà cửa, 

cơ sở hạ tầng thiết yếu, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. 

 ở  ao độ     ươ   b    - Xã  ội Cùng các địa phương kịp thời phân bổ 7.000 

tấn gạo cho các gia đình có người chết, bị thiệt hại do mưa lũ và gia đình nghèo. Cùng 

Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ phân phối tiền, hàng cứu trợ của các tổ chức, cá 

nhân ủng hộ nhân dân vùng lũ. 

 à    á    a    ruyề   ì   và các cơ qua    ô       đạ  c ú   Đã chủ động 

giành nhiều thời lượng đưa tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm, công điện khẩn, công tác 

chỉ đạo, đối phó của UBND tỉnh, Ban chỉ huy với các cơn bão và đợt mưa lũ lịch sử. 

Đài và các cơ quan thông tin đại chúng đã tăng số lần phát tin tới các địa phương và 

cộng đồng, giúp nhân dân chủ động phòng tránh bão, lũ.  

Mặt tr n T  quốc Việt Nam tỉnh UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo UBMTTQ 

các địa phương, và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình công tác hoạt động 

tham gia phòng chống bão lũ. Tổ chức giúp dân gia cố nhà cửa, hộ đê, di dời người, tài 

sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau lũ lụt, Mặt trận vận động hàng chục nghìn lượt ngày 

công khắc phục hậu quả lũ lụt, tu sửa nhà cửa, trường học, đường sá, đồng ruộng… 

nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất.  

Hội Chữ th   đỏ tỉnh Đã tổ chức 19 lớp tập huấn cho 465 người về nước sạch và 

vệ sinh môi trường, sơ cấp cứu và phòng ngừa; 3 cuộc diễn tập ứng phó thảm họa với 

8.330 người tham gia; 10 lớp dạy bơi cho 210 học sinh. Thành lập đội ứng phó nhanh 

cấp tỉnh với trang thiết bị của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tích cực cùng 
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với bộ đội, công an, các đoàn thể, chính quyền địa phương sơ tán cứu dân trong lũ lụt 

và cứu trợ sau lũ. Tổ chức nhiều đoàn cứu trợ, cấp phát tiền, hàng với giá trị hàng chục 

tỷ đồng cứu trợ nhân dân vùng ngập lũ.  

3  Các địa phương  

Khi xảy ra đợt mưa lũ ngày 15/11, đã chủ động điều động các lực lượng công an, bộ 

đội, dân quân tự vệ ở địa phương, phương tiện triển khai các biện pháp ứng phó, hạn 

chế thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hỗ 

trợ của tỉnh, Quân khu 5 di dời 9.372 hộ dân bị ngập lũ về nơi an toàn.  

Ngay sau lũ,  BND tỉnh đã họp khẩn cấp chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương 

khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất.  

- UBND tỉnh, sở Lao động Thương binh và Xã hội, các tổ chức xã hội và địa 

phương đã thăm hỏi 19 gia đình có người chết, hỗ trợ 4,5 triệu đồng/hộ.  

- Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương đặt mua 2.105 tấn lúa giống thuần, 272 tấn 

giống lúa lai cho vụ Đông Xuân; đề xuất phân bổ 15 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục lũ lụt.  

- Sở  iao thông Vận tải khôi phục ngay những đoạn đường bị đứt vỡ, sạt lở, đảm 

bảo giao thông thông suốt bước 1. Cắm biển cảnh báo cho người và phương tiện 

phòng tránh các điểm nguy hiểm. Kiểm tra, đề xuất tu bổ các tuyến đường hư hỏng. 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân 

trên địa bàn huy động 13.214 ngày công giúp dân khắc phục hậu quả lũ. Đã thu dọn sa bồi 

thủy phá hơn  27.200 m
3
; nạo vét 15,8 km kênh, đắp 1.800 m

3
 đất tu bổ đê; sửa chữa  22 

trường học, 27 nhà dân bị sập; khám bệnh, phát thuốc cho 2.200 người dân vùng lũ... 

- Công an tỉnh huy động hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, đóng góp 530 triệu đồng 

giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống; giúp đỡ 182 gia đình cán bộ, 

chiến sỹ bị thiệt hại do mưa lũ. 

- Mặt trận TQVN tỉnh đã có thư kêu gọi các nhà doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; Tiếp nhận vào quỹ cứu trợ hơn 

11 tỷ đồng. Cùng với Hội Chữ thập đỏ đã trực tiếp đi thăm, phối hợp, hướng dẫn các 

đoàn cứu trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đi thăm tặng 9.500 suất quà, trị 

giá 300.000 – 700.000 đồng/suất; hỗ trợ gia đình có người chết, bị thương, nhà sập, hư 

hỏng nặng 4,7 tỷ đồng, từ 2 – 5 triệu đồng /hộ. 

- Các địa phương bị ngập lũ chủ động triển khai công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. 

Thu dọn nhà cửa sập đổ, bố trí chỗ ở tạm cho dân. Phân phát kịp thời lương thực, thực 

phẩm, quần áo, chăn màn cứu trợ không để dân bị đói, rét. Kịp thời thống kê, báo cáo 

UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh tình hình thiệt hại ở địa phương.  
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Nhờ  cố gắng, nỗ lực vượt bậc của đồng bào và chiến sĩ toàn tỉnh, đời sống nhân 

dân sau lũ lụt được ổn định, sản xuất nông nghiệp sớm hồi phục. 

III. Nhận xét, đánh giá về công tác PCLB và TKCN năm 2013: 

Những ưu điểm: 

- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân,  BND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã 

chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị và ứng phó với bão, lũ của các địa phương, sở 

ngành; huy động cao nhất lực lượng, phương tiện, vật chất trên địa bàn tỉnh kể cả chi 

viện của Trung ương, cho công tác ứng phó với lũ lụt, cứu dân trong vùng ngập lũ, hạn 

chế đáng kể thiệt hại về người và tài sản. 

- Lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát công tác 

PCLB và TKCN theo phương châm  4 tại chỗ . Các địa phương, sở ngành đã xây 

dựng phương án PCLB và TKCN chi tiết, chủ động đối phó với bão, mưa lũ hiệu quả. 

- UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh đã chỉ đạo chặt chẽ Công ty Khai 

thác CTTL tỉnh, các địa phương kiểm tra, sửa chữa hư hỏng, lập và triển khai phương 

án PCLB bảo đảm an toàn hồ chứa trước tháng 9/2013. Trong đợt lũ lịch sử, các hồ 

chứa đều an toàn, không xảy ra sự cố lớn, góp phần điều tiết lũ trong lưu vực. 

 - Sự tham gia kịp thời của chính quyền cơ sở, các tổ đội xung kích, lực lượng vũ 

trang kiên quyết di dời, cứu dân trong lũ góp phần giảm thiệt hại về người. 

 - Công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục sản xuất được thực hiện khẩn 

trương nhờ sự tham gia tích cực các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

- Sự hỗ trợ nguồn lực kịp thời của Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương. 

Những tồn tại:  

- Thiên tai diễn biến bất thường, bão xuất hiện sớm ngay từ đầu năm, số lượng bão 

nhiều (15 cơn bão). Lũ lịch sử xuất hiện trong tháng 11  gây thiệt hại lớn.  

- Hệ thống cảnh báo thiên tai, các trạm đo mưa ở đầu nguồn còn quá thiếu, chưa dự 

báo kịp thời và đúng để có giải pháp ứng phó và thông báo cho các địa phương vùng 

hạ du.   

- Dự báo khí tượng thủy văn còn hạn chế, chưa chủ động trong triển khai ứng phó 

với bão lũ. 

- Việc xây dựng mới các tuyến đường giao thông, các khu đô thị, khu công nghiệp 

chưa đồng bộ với việc giải quyết vấn đề tiêu thoát lũ làm tình hình ngập lụt vùng trung 

du và đồng bằng thêm trầm trọng.  

- Chưa xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du nên bị động trong cảnh báo, ứng phó. 
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- Nguồn lực của các địa phương để chuẩn bị phòng chống lụt bão theo phương 

châm  4 tại chỗ  còn hạn chế. Việc chuẩn bị vật tư tại chỗ, dự trữ lương thực ở một số 

địa phương chưa được chu đáo.  

- Công tác trực ban PCLB và TKCN các cấp trong tỉnh có nhiều khó khăn; Việc báo 

cáo tình hình, tiếp nhận và truyền đạt thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ huy 

PCLB và TKCN tỉnh còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Chưa có phương án ứng cứu nhân dân trong vùng ngập lũ, nhất là trong đêm tối, 

nước chảy xiết, lực lượng cứu hộ không thông thạo địa bàn, chuẩn bị phương tiện ứng 

cứu chưa chủ động. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền trong cộng đồng về PCLB và TKCN chưa thường 

xuyên, cụ thể. Nhân dân một số địa phương chưa ý thức cao về phòng tránh giảm nhẹ 

thiên tai, khả năng tự phòng, tránh, tự ứng cứu còn hạn chế. 

Phần 2 

Nhiệm vụ công tác PCLB và TKCN năm 2014 

I  CÔNG TÁC PCLB VÀ TKCN NĂM 2014   

Mùa mưa bão, lũ năm 2014 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các hậu quả của lũ lịch 

sử vẫn còn phải nỗ lực, tốn nhiều công sức mới khắc phục được. Mặt khác, khô hạn 

đang diễn ra gay gắt trên địa bàn tỉnh. 06 tháng đầu năm, lượng mưa trung bình toàn 

tỉnh chiếm 41%  so TBNN cùng kỳ. Hiện nay, nước trong các hồ chứa còn 218/575 

triệu m
3
, chiếm 38% dung tích thiết kế; Tổng diện tích bị hạn 12.067 ha, trong đó đã 

gieo sạ bị hạn 11.280 ha, chết do khô hạn và xâm nhập mặn 787 ha. Hạn hán sẽ kéo 

dài đến cuối tháng 8, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nhân dân trong tỉnh. Để thực 

hiện tốt công tác PCLB và TKCN, các địa phương, sở, ban  ngành cần tập trung thực 

hiện các giải pháp chính sau:  

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hồ chứa nước: Các địa phương, chủ hồ cần 

sớm kiện toàn Ban chỉ huy PCLB - TKCN; xây dựng và phê duyệt phương án, kế 

hoạch PCLB và TKCN theo phương châm  4 tại chỗ ; Kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng 

hồ chứa nước trước 31/8/2014.  

- Đẩy mạnh công tác tu bổ, bảo dư ng hệ thống đ  kè trước m a mưa lũ Các 

địa phương, sở ngành cần chủ động hoàn thành kế hoạch sửa chữa đê kè trước 

31/8/2014; Triển khai thi công sớm các dự án tu bổ, nâng cấp đê sông, đê biển, bảo 

đảm an toàn vượt lũ chính vụ năm 2014.  

- Đảm bảo an toàn d n cư: Kiểm tra, có phương án, kế hoạch chủ động sơ tán dân 

ra khỏi các vùng thiên tai năm 2014. Ưu tiên xây dựng trước các công trình trạm y tế, 

trường học, trụ sở kiên cố, cao tầng kết hợp làm nơi tránh bão lũ, dự trữ lương thực, 

thuốc men cho cộng đồng. 
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- Đảm bảo an toàn cho ngư d n và tàu thuyền:Cần tiếp tục củng cố, mở rộng tổ, 

đội đoàn kết trên biển; lắp đặt thêm máy bộ đàm tầm xa có tích hợp định vị vệ tinh cho 

tàu đánh bắt xa bờ. Các cơ quan chức năng phối hợp các địa phương ven biển tập huấn 

cho ngư dân về bảo đảm an toàn, cứu hộ, cứu nạn trên biển; liên lạc thường xuyên với 

tàu thuyền để hướng dẫn tránh, trú bão. 

- Phát triển rừng phòng hộ, n ng cao độ che phủ rừng: Tiếp tục thực hiện các dự 

án quản lý, phát triển rừng bền vững; bảo vệ rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn, 

rừng phòng hộ ven biển; phấn đấu tăng độ che phủ của rừng năm 2014 đạt  49%. 

- Đảm bảo giao thông vận tải, thông tin, truyền thông: Đảm bảo giao thông 

thông suốt trong mọi tình huống. Bảo đảm tiến độ thi công nâng cấp Quốc lộ1A, 

QL1D, QL19, thông thoáng dòng chảy qua các cầu, cống trước 30/8/2014. 

Nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo thông tin từ tỉnh, huyện đến 100% 

các xã khi có thiên tai. Bưu điện tỉnh kịp thời chuyển công điện, thông tin chỉ đạo của 

UBND tỉnh tới các sở, ngành, địa phương để triển khai công tác phòng tránh. 

- N ng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị lực 

lượng, phương tiện, vật tư, tổ chức hoạt động để tham mưu cho Ban chỉ huy PCLB và 

TKCN tỉnh trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên đất liền. Bộ chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng chủ trì tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn ngư dân, tàu thuyền trên biển.  

- Tăng cường công tác tuy n truyền, n ng cao nhận thức cộng đồng: Sở Nông 

nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở  iáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và 

Truyền hình, Báo Bình Định và các cơ quan thông tin đại chúng mở rộng tuyên truyền 

kiến thức phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai trong nhà trường và nhân dân, nâng cao 

khả năng ứng phó, phục hồi của cộng đồng trước, trong và sau thiên tai. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN ĐẾN: 

- Các địa phương, sở, ngành tổ chức tổng kết công tác PCLB, TKCN năm 2013, rút 

kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014 trong tháng 7/2014. 

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCLB - TKCN các sở, ban, ngành, địa phương và 

phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. 

- Các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, xây dựng phương án, kế hoạch PCLB và 

TKCN chi tiết (còn gọi là phương án ứng phó thiên tai) đảm bảo phù hợp với thực tế. 

Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm tổ chức xây dựng và phê duyệt phương án ứng 

phó thiên tai của cơ quan, đơn vị mình, gửi đến Ủy ban nhân dân địa phương có liên 

quan trên địa bàn và cơ quan cấp trên để phối hợp chỉ đạo thực hiện. Chủ tịch UBND 

các cấp tổ chức xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai phù hợp với đặc 

điểm thiên tai của địa phương gửi UBND cấp trên trực tiếp để phối hợp chỉ đạo thực 

hiện (theo Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc 
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hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2014). Thời gian xây dựng và phê duyệt phương 

án ứng phó thiên tai phải hoàn thành trong tháng 7/2014. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng đê điều, hồ đập, và công trình cơ sở hạ tầng 

phòng chống thiên tai; chủ động sửa chữa, khắc phục các sự cố trước mùa mưa bão, 

hoàn thành trước 30/8/2014. Tổ chức tập huấn cán bộ chuyên trách công tác PCLB và 

TKCN, lực lượng quản lý đê trong tháng 7/2014. 

- Phối hợp, bổ sung, điều chỉnh quy trình vận hành các hồ chứa nước lớn, quy trình 

vận hành liên hồ chứa thuộc lưu vực sông Kôn, để tham gia điều tiết lũ; kiểm tra bổ 

sung phương án PCLB cho các hồ chứa, cơ chế phối hợp giữa chủ hồ với địa phương 

trong công tác vận hành và xả lũ. 

- Rà soát, bổ sung các phương tiện cứu hộ, cứu nạn các địa phương, các sở, ngành 

liên quan để chủ động cứu hộ, cứu nạn tại chỗ khi có tình huống. Báo cáo Thường trực 

Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh trước ngày 30/7/2014. 

- Tổ chức công tác thường trực PCLB và TKCN, quản lý tàu thuyền theo quy định, 

tham mưu, đề xuất chỉ đạo phòng tránh, đối phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Bổ sung kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng PCLB, trang bị các thiết bị thông 

tin liên lạc, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ thường trực PCLB và TKCN các cấp. 

- Xây dựng bản đồ ngập lụt ở vùng hạ du theo dự án của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

và Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương. 

III. KIẾN NGHỊ:  

Để hạn chế thiệt hại do mưa bão năm 2014 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ huy 

Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bình Định kính đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng 

chống lụt bão Trung ương và các Bộ, Ngành tăng cường đầu tư kinh phí cho địa 

phương để thực hiện:  

- Mua sắm thêm trang thiết bị, phương tiện phục vụ hiệu quả công tác PCLB và 

TKCN ở địa phương. 

- Triển khai đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng giai đoạn 2014 – 2015; nâng cao năng lực về PCLB và TKCN cho các 

cơ quan thường trực trong tỉnh và cán bộ chuyên trách. 

- Nâng cao năng lực dự báo mưa lũ để có thể ứng phó kịp thời. Hiện tại, các trạm 

quan trắc mưa, dòng chảy trên các lưu vực sông quá ít; cần quy hoạch mạng lưới quan 

trắc khí tượng, thủy văn và bố trí đủ các trạm để phục vụ công tác dự báo mưa lũ.  

- Đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều của tỉnh đang xuống cấp trầm trọng. Hiện nay 

cần phải nâng cấp hơn 100 km đê, kè với kinh phí khoảng 700 tỷ đồng, trong khi đó 

Trung ương hỗ trợ hàng năm quá ít, khoảng 15-20 tỷ đồng.  

- Tiếp tục thực hiện Chương trình an toàn hồ chứa giai đoạn 2014-2015, bảo đảm 
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cung cấp nước cho sản xuất nông lâm nghiệp và phòng chống lũ cho hạ du.  

- Từng bước hiện đại hoá đội ngũ tầu thuyền và các phương tiện đánh bắt hải sản, 

thông tin liên lạc, nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt, đảm bảo an toàn khi có thiên tai, 

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bình Định kính báo cáo./. 

TM. BAN CHỈ HUY PCLB VÀ TKCN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
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DANH SÁCH NGƯỜI CHẾT DO THI N TAI NĂM 2013 TẠI BÌNH 

ĐỊNH 

TT Họ và t n 
Năm 

sinh Qu  quán Ghi chú 

A Chết do thi n tai trước tháng 11  

1 Trần Văn Đạo 1995 Lâm Trúc 2, Hoài Tân, Hoài Nhơn Rơi xuống biển 

2 Hồ Văn Côi 1958 Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn Rơi xuống biển 

3 Lê Văn Minh 2002 Mỹ Bình, Hoài Phú, Hoài Nhơn Rơi vào hố nước sâu 

4 Huỳnh Hữu Hiền 1996 Hoài Hải, Hoài Nhơn Đuối nước 

5 Tạ Thị Bích Ngọc 1996 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Đuối nước 

6 Bành Văn Mươi 1965 Ca Công Nam - Hoài Nhơn Rơi xuống biển 

7 Trần Anh Hòa 1982 Xuyên Mộc, Vũng Tàu Rơi xuống biển 

8 Huỳnh Kim Thanh  1970 phường Trần Phú, TP Quy Nhơn Rơi xuống biển 

9 Võ Văn Phong 1976 Tam Quan, Hoài Nhơn Rơi xuống biển 

10 Đinh Văn Sĩ 1976 Canh Thuận, Vân Canh Do dông sét 

11 Mai Văn Trinh 1980 Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ Do dông sét 

12 Võ Thị Lâm 1964 Hoài Sơn, Hoài nhơn Do dông sét 

B Chết trong đợt lũ lớn tháng 11  

13 Trần Sỹ Nho 1961 Phường Nhơn phú, Quy Nhơn 
Trần Thị Cẩm Huy 

(Thân nhân) 

14 Dương Quốc Phong 1980 Nho Lâm, Phước Hưng, Tuy Phước Cao Thị Hồ Nhi  

15 Ngô Văn Bá 1938 Luật Bình, Phước Quang, Tuy Phước Nguyễn Thị Nhạn 

16 Trần Anh Tưởng 1996 Phước Quang, Tuy Phước Trần Văn Ninh 

17 Lê Văn Tá 1999 An Sơn 2, Phước An, Tuy Phước Lê Văn Y 

18 Phạm Cao Điều 1987 An Long 1, Canh Vinh, Vân Canh Võ Thị Hồng Hoa 

19 Đỗ Thị Mỹ Lộc 1998 An Lộc, Nhơn Hòa, An Nhơn Đỗ Văn Trọng 

20 Nguyễn Văn Sự 1956 Thái Thuận, Nhơn Phúc, An Nhơn Tào Thị Quý 

21 Nguyễn Thị Trúc 1986 Thái Thuận, Nhơn Phúc, An Nhơn Vũ Văn Ty 

22 Phan Minh Thuận 1980 Liêm Trực, Bình Định, An Nhơn Huỳnh Thị Liễu 

23 Cao Thị Diền 1914 Nghiễm Hòa, Nhơn Hòa, An Nhơn Nguyễn Thị phong 

24 Lê Thị Tố Nga 1980 Hòa Cư, Nhơn Hưng, An Nhơn Mạnh Văn Trọng 

25 Mạnh Lê Tuấn Khoa 2001 Hòa Cư, Nhơn Hưng, An Nhơn Mạnh Văn Trọng 

26 Trần Đông Chinh 1931 Phường Bình Định, An Nhơn Nguyễn Thị Trang 

27 Nguyễn Thành Dư 1974 Mỹ Long, Cát Hưng, Phù Cát Nguyễn Thị Mẫn 

28 Trần Văn Sang 1973 Hòa Lạc, TT Phú Phong, Tây Sơn Thái Thi Thanh Hạnh 

29 Trần Vũ Duy 2012 Thôn 3, Bình Nghi, Tây Sơn Trần Văn Phong 

30 Đặng Trung Hiếu 2003 Hòa Sơn, Bình Tường, Tây Sơn Đặng Văn Cháu 

31 Trần Thế Dãng 1996 Nghĩa Điền, Ân Nghĩa, Hoài Ân Trần Thế Hải 
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DANH SÁCH TÀU THUYỀN GẶP SỰ CỐ TR N BIỂN NĂM 2013 

TT Số hiệu tàu 

Số 

thuyền 

vi n 

Thuyền trưởng Qu  quán 
Vị trí của tàu bị 

nạn 

Ngày 

bị nạn 
Ghi chú 

1 BĐ 95098 TS 7 Võ Văn Cần Thiện Đức, Hoài Hương, Hoài Nhơn 12
0
 03 N, 109

0
 34 E 1/1 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

2 BĐ 95419 TS  4 Trần Kim Trung Lâm Trúc, Hoài Thanh, Hoài Nhơn 12
0
 04 N, 109

0
 20 E 3/1 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

3 BĐ 96430 TS 7 Lý Văn Tâm Thạnh Xuân, Hoài Hương, Hoài Nhơn 11
0
10 N, 109

0
 24 E 3/1 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

4 BĐ 96329 TS 7 Phan Ngọc Nguyên Lâm Trúc 2, Hoài Thanh, Hoài Nhơn 14
0
 55 N, 111

0
 41 E 5/1 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

5 BĐ 95104 TS 7 Nguyễn Văn Thanh Hoài Hương, Hoài Nhơn 16
0
11N, 108

0
24E 8/1 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

6 BĐ 96253 TS 7 Hoàng Xuân  iang Hoài Hải, Hoài Nhơn Biển Quy Nhơn 14/1 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

7 BĐ 96253 TS 13 Nguyễn Đức Lý Hoài Hương, Hoài Nhơn 10
0
20N, 112

0
40E 14/1 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

8 BĐ 96608 TS 7 Phan Văn Triệu Hoài Hương, Hoài Nhơn 14
0
39N, 113

0
38E 18/1 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

9 BĐ 91290 TS 3 Cao Thành Sang Đống Đa, Quy Nhơn 14
0
49N, 109

0
09E 21/1 Tàu chìm 

10 BĐ 96268 TS 7 Trần văn khương Hoài Thanh, Hoài Nhơn Cửa Đại (Bến Tre) 2/1 01 thuyền viên bi mất tích 

11 BĐ 95418 TS 12 Trần Văn Bình Hoài Thanh, Hoài Nhơn 13
0
29N, 109

o
30E 16/2 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

12 BĐ 95191 TS 4 Nguyễn Hữu Duy Hoài Hương, Hoài Nhơn 13
0
29N,109

0
29E 21/2 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

13 BĐ 96698 TS 12 Nguyễn Phước Phú Hoài Hải, Hoài Nhơn 12
0
02N,110

0
40E 25/2 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

14 BĐ 95660 TS 8 Nguyễn Văn Toàn Hoài Hải, Hoài Nhơn 14
0
00N,113

0
00E 28/2 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

15  BĐ 91375 TS 13 La Văn Sơ KV 6,  Hải cảng, Quy Nhơn 92
0
52N, 113

0
 56E 6/3 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

16 BĐ 93352 TS 7 Võ Văn Thành Trung Lương,Cát Tiến, Phù Cát   9/3 01 thuyền viên bi chết trên tàu 

17 BĐ 96836 TS 7 Ngô Văn Âu Thiện Cánh 1, Tam Quan , Hoài Nhơn 15
0
18N, 115

0
44E 12/3 Tàu chìm, cứu vớt an toàn 

18 BĐ 01796 TS 3 Lê Văn Thanh Lý Hòa, Nhơn Lý, Quy Nhơn Biển Quy Nhơn 24/3 Tàu chìm, cứu vớt an toàn 

19 BĐ 95694 TS 4 Trương Văn Liền Kim  iao Bắc, Hoài Hải, Hoài Nhơn Cửa biển An Dũ 31/3 Tàu mắc cạn, vào bờ an toàn 

20 BĐ 96986 TS 12 Nguyễn Văn Thọ Hoài Thanh, Hoài Nhơn 10
0
 44N, 109

0
 40E 4/5 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 
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DANH SÁCH TÀU THUYỀN GẶP SỰ CỐ TR N BIỂN NĂM 2013 (tiếp theo) 

TT Số hiệu tàu 

Số 

thuyền 

vi n 

Thuyền trưởng Qu  quán 
Vị trí của tàu bị 

nạn 

Ngày 

bị nạn 
Ghi chú 

21 BĐ 95586 TS 7 Nguyễn Văn Thọ Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn 12
0
43N,110

0
28E 4/5 Bị tông hỏng, kéo vào bờ an toàn 

22 BĐ 95026 TS 7 Nguyễn Hùng Hoài Thanh, Hoài Nhơn 11
0
39N, 114

0
25E 19/5 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

23 BĐ 30806 TS  8 Minh Hiền Phường Trần Phú, TP Quy Nhơn 8
0
31N-106

0
10E 17/6 Tàu chìm, cứu vớt an toàn 

24 BĐ 96888 TS  11 Vĩnh Văn Non Hoài Hương, Hoài Nhơn 12
0
18N-110

0
42E 25/6 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

25 BĐ 96950 TS  14 Huỳnh Thế  iới Hoài Hương, Hoài Nhơn 13
0
55N-109

0
71E 22/9 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

26 BĐ 95532 TS  14 Nguyễn Hữu Kha Hoài Hương, Hoài Nhơn 9
0
30N-111

0
00E 1/11 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

27 BĐ 95566 TS  3 Nguyễn Bình Hoài Hương, Hoài Nhơn 9
0
13N-112

0
30E 5/11 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

28 BĐ 96682 TS  13 Phạm Văn Tường Hoài Hải, Hoài Nhơn 11
0
13N-111

0
35E 13/11 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

29 BĐ 91377 TS  5 Trương Hoài Khánh Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn Biển Quy Nhơn 5/11 Tàu chìm, cứu vớt an toàn 

30 BĐ 05153 TS  6 Võ Thạnh Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn Biển Quy Nhơn 5/11 Tàu chìm, cứu vớt an toàn 

31 BĐ 96868 TS 14 Nguyễn Dũng Hoài Xuân, Hoài Nhơn 13
0
 25N, 113

0 
08E 25/12 Tàu hỏng máy, vào bờ an toàn 

Có 08 tàu nhỏ bị nạn ven bờ, được hỗ trợ lai dắt vào bờ an toàn       

39      cộ   102           
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BẢNG THIỆT HẠI DO THI N TAI TẠI BÌNH ĐỊNH 2013 

TT Danh mục Đơn vị 

Từ đầu 

năm tới 

13/11 

Đợt lũ 

ngày 14-

18/11 

Đơn 

giá 

(tr Đ) 

Tổng thiệt hại   

Khối 

lượng 

Thành 

tiền (tr Đ) 

I Người Người           

1 Chết Người   19   19   

2 Bị thương Người   14   14   

II Nhà ở Nhà           

1 Sập đổ Nhà   292 100 292 29.200 

3 Hư hỏng Nhà 142 418 50 560 28.000 

4 Ngập nước Nhà   101.932 5 101.932 509.660 

III Trường học             

1 Sập đổ Phòng   18 100 18 1.800 

3 Hư hỏng Phòng   148 30 148 4.440 

4 Ngập nước Phòng   342 2 342 684 

5 Cơng trình văn hóa CT   1 200 1 200 

IV Bệnh viện. trạm xá             

1 Sập đổ Phòng   2 100 2 200 

3 Hư hỏng Phòng   12   12 0 

4 Ngập nước Phòng   24   24 0 

V Nông nghiệp             

1 Lúa giống lai bị ướt tấn   0 70 0 0 

2 Lúa giống thuần bị ướt tấn   2.147 15 2.147 32.202 

3 Lúa thịt bị hư hỏng tấn   4.359 6,5 4.359 28.334 

4 

Lúa bị ngập, ngã. Trong 

đó: ha           

4.1 Mất trắng ha 376 250 20 626 12.525 

4.2  iảm sản lượng>30% ha   656 7 656 4.592 

5 Ngô bị ngã. Trong đó: ha   0   0 0 

5.1 Mất trắng ha 213 79 15 292 4.383 

5.2  iảm sản lượng>30% ha   0   0 0 

6 Mì bị ngập. Trong đó: ha   0   0 0 

6.1 Mất trắng ha   197 16 197 3.152 

6.2  iảm sản lượng>30% ha   640 5 640 3.198 

8 

Mía bị ngã, ngập. Trong 

đó: ha           

8.1 Mất trắng ha   93 16 93 1.488 

8.2  iảm sản lượng>30% ha   43 8 43 344 

9 Rừng keo, cy LN ng đổ ha           

9.2 Hư hỏng ha 20 368 10 388 3.880 
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11 Rau mầu . Trong đó: ha           

11.1 Mất trắng ha   915 1 915 915 

11.2 Hư hỏng ha   879 0,5 879 440 

12 Cây lâu năm gẫy đổ cây 150 1.600 5 1.750 8.750 

13 Trâu bò chết con   1.621 10 1.621 16.210 

14 Heo chết con   4.818 2 4.818 9.636 

15  ia cầm chết con   537.424 0,05 537.424 26.871 

VI Thuỷ lợi             

1 
Hồ chứa nước bị sự 

cố,T.đó: cái           

1.1 Bị xói lở đập m3   3 500 3 1.500 

1.2 Bị xói lở mang cống m3   0 100 0 0 

1.3 Bị xói lở tràn  cái   3 200 3 600 

2 

Đê điều vỡ và sạt lở: 

T.đó: đoạn           

2.1 Đê biển vỡ, sạt lở m   15.400 5 15.400 77.000 

2.2 Đê sông vỡ, sạt lở m   39.904 5 39.904 199.520 

2.3 Khối lượng vỡ và sạt lở m3   109.620   109.620 0 

3 Kè sạt lở : đoạn           

3.1 Chiều dài sạt lở m 1.200 2.400 3 3.600 10.800 

3.2 Khối lượng  sạt lở m3   3.520   3.520 0 

4 

Kênh mương vỡ và sạt 

lở: đoạn           

4.1 Chiều dài sạt lở, bồi lấp m 13.500 262.379 0,5 275.879 137.940 

4.2 Khối lượng sạt lở m3   236.584   236.584 0 

5 Đập dâng bị hư hỏng cái 6 32 300 38 11.400 

6 Đập tràn bị xói lở hạ lưu cái 4   200 4 800 

7 Cầu tràn bị sạt lở cái 3   100 3 300 

8 Đập bổi bị cuốn trôi cái 301 136 50 437 21.850 

9 Trạm bơm bị hư hỏng trạm   39 300 39 11.700 

10 Cầu mng bị trơi cầu   0 200 0 0 

11 

Đường ống nước sạch hư 

hỏng m 2.500 915 2 3.415 6.830 

VII Thuỷ sản             

1 Tầu thuyền: cái           

1.1 Chìm cái 6 0 2000 6 12.000 

1.2 Hư hỏng cái 23 0 300 23 6.900 

3 Ao hồ thả cá bị vỡ, sạt lở ha 7.3 1.043 15 1.051 15.758 

4 Ao hỗ vỡ m3   10.000   10.000 0 

5 Tôm cá bị mất  tấn    172 50 172 8.600 

6 Muối  bị mất  tấn   0   0 0 

7 Con giống tr. con 10 74 70 84 5.880 
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8 Lồng nuơi tơm c bị chết lồng 79   10 79 790 

VIII Giao thông             

1 Đường              

1.1 Chiều dài vỡ và sat lở m 3.000 219.305 1 222.305 222.305 

1.2 Khối lượng vỡ và sạt lở m3   239.652   239.652 0 

1.3 

Mặt đường bê tông bị 

hỏng m2   50.500 0,1 50.500 5.050 

1.4 

Rãnh thoát nước bị hư 

hỏng m 2.500   5 2.500 12.500 

2 

Cầu cống giao thông: 

T.đó ci           

2.1 Phá hủy hoặc lũ cuốn trôi cái 1 7 500 8 4.000 

2.2 Bị hư hỏng cái 8 118 200 126 25.200 

3 Phương tiện giao thông xe   0   0 0 

3.1 

Phá hủy hoặc  lũ cuốn 

trôi cái   10 200 10 2.000 

3.3 Máy cày hư hỏng cái   2 100 2 200 

IX Tài Nguy n đất              

1 Sa bồi ha   684 20 684 13.680 

2 Thuỷ phá ha   1.133 5 1.133 5.665 

X Thông tin             

1 Cột thông tin đổ gảy cột   10   10 0 

4 Loa bị mất, hỏng cái   3   3 0 

XI Điện lực             

1 Trạm biến áp bị hỏng trạm   54 100 54 5.400 

2 Cột điện cao thế bị đổ cột   5 200 5 1.000 

3 Dây điện cao thế bị đứt m   0 0,05 0 0 

4 Cột điện hạ thế bị đổ cột   44 10 44 440 

5 Dây điện hạ thế bị đứt m   1.600 0,02 1.600 32 

XII Các thiệt hại khác              

1 Bờ suối bị sạt lở m   0 2 0 0 

2 

Tường rào cơ quan sập 

đổ m   2.280 2 2.280 4.560 

3  iếng bị ngập nước cái   54.845 1 54.845 54.845 

9 Nhà văn hóa hư hỏng cái   1   1 0 

10 Cơ quan hư hỏng nhà   1   1 0 

11 Nhà xưởng hư hỏng nhà   7 6 7 42 

Thiệt hại tại các địa phương 1.618.190 

 

 

 

 



34 
 

TỔNG HỢP THIỆT HẠI DO THI N TAI TẠI BÌNH ĐỊNH NĂM 2013  

TT Đơn vị Thiệt hại (triệu đồng) 

1 Các huyện, thị xã, thành phố  1.618.190  

2 Các sở ngành: 597.082  

2.1  - Sở Y tế 900  

2.2  - Sở Khoa học và Công nghệ 500  

2.3  - Sở Giao thông - Vận tải 258.246  

2.4  - Sở Giáo dục và Đào tạo 44.579  

2.5  - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8.520  

2.6  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1.270  

2.7  - Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội 2.335  

2.8  - Sở Công thương 219.949  

2.9  - Ban Quản lý dự án các khu kinh tế 40.300  

2.10  - Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 12.422  

2.11  - Công ty CP Đường Bình Định 7.900  

2.12  - Công ty Lâm nghiệp Sông Kone 161  

Tổng cộng toàn tỉnh  2.215.272  
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ĐÀI KTTV KH  VỰC NAM TRUNG BỘ 

TRUNG TÂM KTTV BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KTTV 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 

NHẬN ĐỊNH SƠ BỘ MÙA MƯA, BÃO, LŨ NĂM 2014 

 

A - KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KTTV 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 

I - TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG: 

Sáu tháng đầu năm 2014 thời tiết khu vực Bình Định chịu ảnh hưởng chủ yếu của 

rìa phía nam áp cao lạnh lục địa và đới gió đông bắc hoạt động trung bình đến mạnh; 

từ giữa tháng 4 chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa đông nam áp thấp nóng phía tây và gió 

mùa tây nam hoạt động yếu sau mạnh dần ở tháng 6. Trên cao là rìa tây nam hoàn lưu 

áp cao cận nhiệt đới. 

1) Hiện tượng thời tiết đặc biệt: 

a) Bão và á    ấp nhiệ  đới: 

Trong 06 tháng đầu năm 2014 có 02 Xoáy thuận nhiệt đới.  

Tháng 1/2014 đã xuất hiện cơn bão Kajiki trên khu vực phía đông Philippin, sau khi 

đi vào biển Đông suy yếu thành ATNĐ và tan trên vùng biển phía Tây Quần đảo 

Trường Sa không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. 

Tháng 6/2014 có cơn bão Hagibis hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào Quảng 

Đông (TQ) không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. 

b)   ô   k   lạnh: 

 Trong quí I/2014 có 13 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bình Định. Hầu 

hết các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bình Định đã gây ra mưa và mưa 

rào.  ió đông bắc trong đất liền cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, có lúc giật cấp 6; 

ngoài khơi cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 – 9. Biển động đến động mạnh. 

Tháng 4 và 5 có 4 đợt ảnh hưởng yếu đến khu vực Bình Định. 

c)   ó  ây k ô  ó  : 

 ió Tây khô nóng đã xuất hiện từ cuối tháng 4 ở phía bắc tỉnh ngày 26/4 và giữa 

tháng 5 ở phía nam tỉnh ngày 09/5. Tổng số ngày nắng nóng: Quy Nhơn 6 ngày, An 

Nhơn 26 ngày, Hoài Nhơn 39 ngày. 

2) Tình hình mưa: 

Tổng lượng mưa phổ biến 6 tháng đầu năm từ: 64 – 161mm, riêng Vĩnh Sơn 

331mm. Nhìn chung thấp hơn TBNN từ 205 – 454mm, đạt 20 – 60% lượng mưa 

TBNN (314 – 615mm). 
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3) Tình hình nhiệt độ: 

Nhiệt độ trung bình: 25,8 – 26,4C (xấp xỉ đến thấp hơn TBNN cùng kỳ 0,4C). 

Quí I thấp hơn TBNN từ 0,8–1,0C, quí II cao hơn 0,9–1,1C, ri ng Quy Nhơn 

xấp xỉ TBNN). 

Nhiệt độ cao nhất: 38,2 – 39,6C ( xảy ra trong tháng 6 tại Hoài Nhơn). 

Nhiệt độ thấp nhất:14,7 – 17,0C (xảy ra trong tháng 1 tại An Nhơn và Hoài Nhơn). 

II - TÌNH HÌNH THUỶ VĂN: 

Mực nước các sông trong tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2014 xuống thấp.  

Mực nước bình quân trên các sông trong tỉnh thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 0,20 – 

0,40m. 

Mực nước thấp nhất 6 tháng đầu năm 2014: 

- Trạm An Hòa - sông An Lão: 18,94m (14/6) thấp hơn năm ngoái cùng kỳ và 

TBNN từ 0,22 – 0,40m. 

- Trạm Bình Nghi - sông Kôn: 13,88m (12/6) thấp hơn TBNN 0,20m; nhưng cao 

hơn năm ngoái cùng kỳ 0,25m, do sự điều tiết các công trình thuỷ lợi và thuỷ điện. 

B - NHẬN ĐỊNH SƠ BỘ MÙA MƯA, BÃO, LŨ NĂM 2014 

1  Khí tượng: 

Bão và á    ấp nhiệ  đới: 

Trong năm 2014, số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên biển Đông khả năng thấp 

hơn một ít so với TBNN khoảng 9 – 10 cơn (TBNN 10 – 12 cơn) và ảnh hưởng trực 

tiếp đến đất liền nước ta cũng ở mức thấp hơn TBNN khoảng 4 – 5 cơn (TBNN 5 – 6 

cơn). Trong đó Bình Định chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp khoảng 1 – 2 cơn. 

Cần đề phòng những cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và không theo 

quy luật khí hậu hoặc ATNĐ, bão ảnh hưởng dồn dập trong thời đoạn ngắn. 

Nhiệ  độ: Nền nhiệt độ trung bình từ nay đến hết năm 2014 phổ biến ở mức xấp xỉ 

đến cao hơn so với TBNN.  

* Tháng 7 và 8/2014 là thời kỳ cao điểm của mùa khô nên sẽ có nhiều đợt nắng 

nóng gay gắt và kéo dài (từ 3 – 4 đợt/tháng, 4 – 6 ngày/đợt); 

Nhiệ  độ cao nhất 37,5 – 39,5
0
C;  ộ ẩm thấp, bốc  ơ  lớn, số giờ nắ    ro     ày 

cao. 

* Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 25,5 – 26,5C ở mức xấp xỉ đến cao hơn một ít 

so với TBNN (TBNN: 25,1 – 26,2C). 
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 ì    ì   mưa: 

* Tháng 7 – 8/2014 là thời kỳ ít mưa; Tổng lượng mưa từ tháng 7 – 8/2014 ở mức 

thấp hơn TBNN cùng kỳ khoảng 40 – 60%, lượng mưa dự báo tháng 7 – 8: phổ biến từ 

70 – 120mm, vùng núi có nơi từ 150 – 250mm (TBNN: vùng đồng bằng từ 120 – 

200mm, vùng núi từ 250 – 350mm). 

Tháng 7 – 8/2014 lượng mưa vẫn còn ở mức thấp, do vậy tình hình khô hạn trên địa 

bàn toàn tỉnh đến hết tháng 8/2014 mới được cải thiện. 

* Mùa mưa năm 2014 (từ tháng 9 – 12) tổng lượng mưa cả mùa khả năng ở mức 

thấp hơn đến xấp xỉ so với TBNN cùng kỳ (lượng mưa TBNN ở vùng đồng bằng phía 

nam tỉnh từ 1.200 – 1.500mm, vùng núi và phía bắc tỉnh từ 1.600 – 2.200mm). Các đợt 

mưa lớn diện rộng tập trung chủ yếu vào tháng X và XI. 

2. Thuỷ văn: 

* Từ tháng 7 – 8/2014: Là thời kỳ cuối mùa khô của tỉnh, mực nước các sông suối 

trong tỉnh tiếp tục xuống thấp, khả năng thấp hơn TBNN 30 – 50cm, do vậy sẽ tiếp tục 

xảy ra khô hạn kéo dài và trầm trọng hơn.  

* M a mưa lũ 2014 (tháng 9 – 12): 

 ỉ   lũ cao   ất: 

Đỉnh lũ các sông có khả năng ở mức báo động II – III, có nơi cao hơn báo động III, 

ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN, đề phòng có khả năng xảy ra lũ lớn trên các sông suối 

trong tỉnh và dồn dập trong thời đoạn ngắn. 

Thời gian xuất hiệ  đỉ   lũ: 

Đỉnh lũ cao nhất năm trên các sông khả năng xuất hiện vào tháng X, tháng XI. 

 ầu  ăm 2014  bão và A N  xuất hiện rất sớm ở    a Nam Biển  ô  ; vì v y 

 ro   mùa mưa  bão  lũ  ăm 2014   ì    ì     ời ti t, thủy vă   ro    ỉnh sẽ diễn 

bi n phức tạp. Cần chủ độ   đề   ò   bão mạ    lũ qué  và sạt lở đấ  có k ả  ă   

xảy ra ở một số vù    đặc biệt ở vù    ú   ve  sô    ve  b ể .  ì    ì   k ô  ạn 

 rê  địa bà   oà   ỉ   có k ả  ă   đ n h     á   8/2014 mớ   đư c cải thiện. 

TRUNG TÂM KTTV BÌNH ĐỊNH 
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BỘ TƯ LỆNH Q ÂN KH  5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

BÀI THAM LUẬN CỦA THỦ TRƯỞNG BCH 

Tại Hội nghị tổng kết công tác PCLB, TKCN năm 2013 

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác PCLB năm 2014  

của Ban Chỉ đạo PCLB tỉnh 

 

Kính thưa: …………………………………………………………………………. 

Kính thưa Hội nghị! 

Được sự cho phép của Hội nghị, thay mặt Bộ CHQS tỉnh Bình Định kính chúc các 

đồng chí đại biểu mạnh khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!  

Tôi hoàn toàn nhất trí cao với báo cáo tổng kết nhiệm vụ PCLB - TKCN năm 2013, 

triển khai nhiệm vụ năm 2014 của BCĐ PCLB tỉnh mà đồng chí …………………… 

vừa trình bày. Đại diện cho Bộ CHQS tỉnh Bình Định, tôi xin tham gia một số ý kiến 

về công tác PCLB-TKCN năm 2013 và đề xuất những kiến nghị năm 2014 như sau: 

Kính thưa Hội nghị! 

Nhiệm vụ PCGNTT-TKCN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã 

hội; đối với LLVT tỉnh xác định nhiệm vụ PCGNTT - TKCN là nhiệm vụ chính trị, 

nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Do vậy, trong năm trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng 

nặng nề của cơn bão số 14, số 15 gây ra lũ lụt lớn. LLVT tỉnh là lực lượng nòng cốt 

phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn 

Kính thưa Hội nghị!  

Ngay từ đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã xác định các khu vực trọng điểm lũ lụt trên địa 

bàn gồm: KV1-KV9, phường Nhơn Bình; KV1-KV8, phường Nhơn Phú; KV1, 2, 4, 8, 

9, phường Trần Quang Diệu/tp  Quy Nhơn; thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì; thôn Khuôn 

Bình, Phổ Đồng, Lạc Điền, Tư Cung, xã Phước Thắng; thôn Dương Thiện, Lộc Thiện, Vinh Quang 

1,2, xã Phước Sơn; thôn Lộc Hạ, Nhân Ân, Phổ Trạch, Diêm Vân, xã Phước 

Thuận/huyện Tuy Phước; khu vực Kim Châu, An Hòa, phường Bình Định; khu vực 

An Lộc, Huỳnh Kim, Nghiễm Hòa, phường Nhơn Hòa/thị xã An Nhơn; Khối 1, 1A, Hòa 

Lạc, Phú Văn, Phú Xuân, Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong; thôn Hòa Trung, xã Bình 

Tường/huyện Tây Sơn; thôn Chánh Hữu, Chánh Định, xã Cát Chánh; thôn Chánh Lợi 5, 6,  

Thắng Kiên, Hóa Lạc, Chánh Hóa, Chánh Thiện, xã Cát Khánh/huyện Ph  Cát; thôn Thạnh 

Xuân Đông, Thạnh Xuân Tây, xã Hoài Hương, thôn Kim  iao Nam, Kim  iao Bắc, Kim 

Giao Trung, Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải/huyện Hoài Nhơn; thôn An Xuyên 1, 2, 3, xã Mỹ 

Chánh/huyện Ph  Mỹ; thôn Hiệp Vinh 1, 2, An Long 1, 2, Bình Long, Tăng Hoà, Tân 

Vinh, xã Canh Vinh/huyện V n Canh  Do vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ ứng phó, 

khắc phục hậu quả bão lũ nhằm giảm thiểu thấp nhất tính mạng, tài sản của nhà nước 
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và nhân dân trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các 

văn bản, chỉ thị của Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt 

bão Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân  khu, đặc biệt là Chỉ thị của Chủ tịch UBND 

tỉnh về công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, PCCN, CR; Bộ 

CHQS tỉnh đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn và triển khai công tác phòng 

chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng cho các cơ quan, 

đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB - TKCN và PCCN, 

CR ở các cấp; kiện toàn Đội PCLB - TKCN kiêm nhiệm của Bộ CHQS tỉnh, quân số 

23 đ/c,Trung đội xung kích PCLB - TKCN cơ quan Bộ CHQS tỉnh, quân số 57 đ/c, 11 

đại đội DBĐV/11 huyện,thị xã, thành phố, 159 trung đội DQCĐ, 251 đội xung kích 

PCLB - TKCN ở các thôn, làng và khu phố. Trang bị, vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ 

phòng chống giảm nhẹ thiên tai và TKCN của LLVT tỉnh gồm: 01 xe cẩu (loại 8 tấn); 

01 tàu CHCN CN76, 02 ca nô ST-750, 05 ca nô ST-660, 02 thuyền composit, 07 ca nô 

ST-450, 02 xuồng nhôm, máy đẩy, 01 bộ vượt sông nhẹ, 1 bộ thiết bị chữa cháy đồng 

bộ. 

- Tổ chức nghiên cứu khảo sát các khu vực trọng điểm lụt bão trên địa bàn, 15 bến 

hạ thủy phương tiện tàu xuồng, 24 bãi đỗ trực thăng kịp thời chỉ đạo điều chỉnh bổ 

sung kế hoạch PCGNTT - TKCN các cấp sát với từng địa bàn, từng địa phương. Tiến 

hành tổ chức hiệp đồng với các đơn vị của Bộ và Quân khu đứng chân trên địa bàn 

chặt chẽ, xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng, phương tiện của LLVT tỉnh tham gia 

PCLB - TKCN khi có lệnh; thông qua Tư lệnh Quân khu phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện chiến lược quốc gia về phòng chống  NTT và TKCN đến năm 2020.  

- Trên cơ sở kế hoạch và các phương án PCLB - TKCN, PCCN, CR, tổ chức tập 

huấn, huấn luyện các đối tượng theo đúng nội dung, chương trình quy định (mở 01 lớp 

huấn luyện nâng cao về công tác PCLB - TKCN cho lực lượng kiêm nhiệm PCLB-

TKCN và nhân viên lái xe, lái ca nô các cơ quan, đơn vị, thời gian 05 ngày, quân số 51 

đ/c, đạt kết quả khá). Tham mưu cho  BND tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó sóng thần 

trên địa bàn huyện Phù Mỹ huy động trên 3.000 người và các phương tiện tham gia đạt 

kết quả tốt. 

Kính thưa Hội nghị! 

Từ công tác quán triệt chặt chẽ, nghiêm túc với tinh thần tất cả vì nhân dân. Bộ 

CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện đạt được những kết quả như sau: 

* Triển khai công tác PCLB ứng phó cơn bão số 14: 

- Công tác quán triệt, ứng phó 

+ Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các Công điện của Bộ Tư lệnh Quân khu, 

UBND tỉnh về triển khai ứng phó với cơn bão số 14. 
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+ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh uỷ-UBND tỉnh, Bộ 

CHQS tỉnh tổ chức 05 cuộc họp để quán triệt và triển khai cho các cơ quan, đơn vị, nhà 

trường dừng các hoạt động huấn luyện, công tác chưa cần thiết, tập trung trực ban, trực 

chỉ huy 24/24 theo dõi nắm chắc diễn biến và đường đi của bão, triển khai các biện pháp 

phòng chống bão, mưa lũ, đề phòng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức trực 100% quân 

số Tiếp tục rà soát các kế hoạch, phương án PCLB - TKCN để ứng phó với bão và mưa lũ 

(chú trọng vùng trọng điểm bão, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt do mưa, lốc xoáy...Chủ động 

phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu và của Bộ đóng quân trên địa 

bàn theo kế hoạch hiệp đồng, thường xuyên thông báo, thông tin diễn biến của bão, chuẩn 

bị sẵn sàng lực lượng, trang bị, phương tiện cơ động làm nhiệm vụ khi có lệnh của Bộ 

CHQS tỉnh. 

+ Tổ chức chằng chống nhà cửa (100% nhà lợp tôn phải được chằng bằng tre, bao cát), 

các cửa không sử dụng phải buộc lại chắc chắn. Quá trình chằng chống phải tổ chức chỉ 

huy chặt chẽ, có biện pháp bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bộ đội. Bảo 

đảm thông tin liên lạc cho chỉ huy trong mọi tình huống. 

+ Triển khai Phòng Hậu cần bảo đảm các vật chất quân nhu gồm lương khô 25 kg, 

nước uống 150 chai (loại 500ml), thịt hộp 50 hộp, mì tôm 1000 gói, gạo 350 kg, ủng đi 

mưa 05 đôi, bao cước 30 kg, dây nhựa 10 kg, nồi 20-40: 08 cái, nồi 32+29+vung: 16 

cái, tăng, võng, bi đông, ruột nghé (mỗi loại 205 cái), cát 35 m
3
, tời 04 cái; xăng dầu 

2.490 lít, thuốc quân y 04 túi; Phòng Kỹ thuật bảo đảm kỹ thuật cho các phương tiện 

tàu, xe; Phòng Chính trị tổ chức tuyên truyền cho các lực lượng tham gia ứng cứu với 

bão. 

- Công tác tổ chức thực hiện 

+ Phối hợp với Bộ CHBĐ Biên phòng và các cơ quan ban ngành tham mưu cho 

Tỉnh ủy-UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương ven biển kêu gọi, hướng dẫn cho tàu 

thuyền, ngư dân tránh trú bão bảo đảm an toàn.  

+ Triển khai Cơ quan ban hành Kế hoạch số 577/KH-PTM sử dụng lực lượng, 

phương tiện cơ động trên 4 hướng: 

 Hướng 1: Cơ động đến các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão, quân số 24 đ/c, 

phương tiện 01 tàu ST750, 01 xuồng ST660 phối hợp với chính quyền địa phương di 

dời 2.374 hộ/13.521 nhân khẩu tại huyện Hoài Nhơn.  

Hướng 2: Cơ động đến huyện Phù Cát, An Nhơn, quân số 20 đ/c, phương tiện 01 

xuồng ST660, phối hợp với TQS tỉnh (100 đ/c), CQQS huyện Phù Cát (13 đ/c) tổ chức 

di dời 663 hộ/3.225 nhân khẩu tại huyện Ph  Cát.  

Hướng 3: Cơ động đến huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, quân số 08 đ/c, phối 

hợp với chính quyền địa phương di dời 967 hộ/2.827 nhân khẩu tại huyện Ph  Mỹ.  
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Hướng 4: Cơ động đến các huyện Tuy Phước, Vân Canh và thành phố Quy Nhơn, 

quân số 23 đ/c, phương tiện 01 xuồng ST750, 01 xuồng nhôm tham gia giúp dân 

phòng tránh, sơ tán, chằng chống nhà cửa, tổ chức di dời tổng 1.315 hộ/5.387 nhân 

khẩu tại huyện Tuy Phước, di dời 1.912 hộ/7.263 nhân khẩu tại thành phố Quy Nhơn   

* Triển khai công tác PCLB phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 15: 

- Trong cơn bão số 15 đã có 62/159 xã, phường, thị trấn, 189/1.122 thôn, khu vực các 

huyện,thị xã, thành phố bị ngập. Bộ CHQS tỉnh triệu tập cuộc họp khẩn cấp lúc 10.00 

ngày 15/11 chỉ đạo đi các hướng như sau:   

Hướng 1: Cơ động đến huyện Vân Canh, quân số 16 đ/c, phương tiện 01 tàu 

ST750, do đ/c Phó TMT, Chỉ huy chung. 

Hướng 2: Cơ động đến huyện Tây Sơn, quân số 12 đ/c, phương tiện 01 xuồng 

ST660, do đ/c Đội trưởng Đội PCLB-TKCN tỉnh, Chỉ huy chung. 

Hướng 3: Cơ động đến huyện Phù Cát quân số 20 đ/c, phương tiện 01 tàu ST750, 

do đ/c Đại tá Phó TMT, Chỉ huy chung. 

Hướng 4: Cơ động đến phường Nhơn Phú/tp Quy Nhơn quân số 23 đ/c, phương 

tiện 01 xuồng ST660, 01 xuồng nhôm do đ/c Phó TMT, Chỉ huy chung. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ di dời dân vào lúc 15.30 cùng ngày, lực lượng, 

phương tiện của hướng 1 cơ động về cầu Diêu Trì; 16.00 cùng ngày, lực lượng, 

phương tiện của hướng 2 được lệnh cơ động về cầu Diêu Trì phối hợp với lực lượng, 

phương tiện ở hướng 4 tham gia cứu dân phường Nhơn Phú, Nhơn Bình và Trần 

Quang Diệu. Đến 19.00 cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo lực lượng, phương tiện ở 

hướng 1, hướng 2 tiếp tục cứu dân ở địa bàn thành phố Quy Nhơn; lực lượng, phương 

tiện ở hướng 4 cơ động lên Tây Sơn phối hợp với với lực lượng, phương tiện ở hướng 

3 cứu dân ở địa bàn huyện Tây Sơn. Đến 11.00 ngày 16/11, Bộ CHQS tỉnh chỉ 

đạo tất cả các lực lượng trên các hướng cơ động về cầu Nhơn Hội tham gia cứu dân 

các xã phía Đông huyện Tuy Phước. Kết quả: Đã huy động 458 bộ đội thường trực, 753 

DQTV, 01 xe thiết giáp ĐM2, 14 tàu xuồng, 19 xe ô tô các loại tổ chức di dời 7.231 

hộ/32.223 nhân khẩu trên địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Vân Canh, Phù Mỹ, 

Vĩnh Thạnh, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn ra khỏi vùng ảnh hưởng của lụt 

bão được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.  

-  Sau lũ lụt BCHQS tỉnh ban hành kế hoạch số 1725/KH-BCH, ngày 19/11/2013 về 

việc sử dụng lực lượng tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn, đã chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị phối hợp với các đơn vị của Bộ gồm: TQS Quân đoàn 3, Sư đoàn BB31, 

Sư đoàn BBC 320, Lữ đoàn CB7, Trung đoàn 925/fKQ372 tham gia giúp dân trên địa 

bàn các huyện Phù Mỹ, Tuy Phước,Vĩnh Thạnh, Phù Cát và thị xã An Nhơn; các đơn 

vị của Quân khu gồm: Sư đoàn BB2, Lữ PPK573, Lữ PB572, Lữ PB368, Trung tâm 

xử lý bom mìn tham gia giúp dân trên địa bàn các huyện Hoài Nhơn, Vân Canh, Tây 
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Sơn, Tuy Phước, Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn, cTS, cCB, Trung đoàn CSCĐ 23/Bộ 

Công an tham gia giúp dân trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Chỉ đạo Phòng Hậu cần 

phối hợp, hiệp đồng với Bệnh viện QY13 tổ chức 03 Đội Vệ sinh phòng dịch (Bộ 

CHQS tỉnh: 01 Đội, Bệnh viện QY13: 02 Đội) giúp các huyện Hoài Nhơn, Tây Sơn, 

Tuy Phước và thị xã An Nhơn xử lý môi trường, khám bệnh, cấp thuốc giúp dân.  

Kết quả: Đã huy động 13.214 ngày công (Bộ đội: 10.936, DQTV: 2.278) tham gia 

giúp nhân dân khắc phục sa bồi thủy phá 27.270 m
3
, nạo vét 15.853m kênh mương, 

dọn dẹp sửa chữa 22 trường học và nghĩa trang, đắp 1.792m
3 
đê, khắc phục 16.545m 

đường giao thông nông thôn, đổ 122m
3 
đường bê tông sửa chữa 27 nhà sập, khắc phục 

04 trạm bơm, khử trùng 313 giếng nước và khám bệnh, cấp phát thuốc cho 3.228 lượt 

người; sử dụng 11 ca nô tổ chức vận chuyển 2.500 thùng mì tôm, 5.000 chai nước cứu 

trợ nhân dân các xã khu Đông của huyện Tuy Phước. 

* Ưu, khuyết điểm: 

Ưu điểm 

- Chấp hành nghiêm công tác chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ huy 

PCLB-TKCN tỉnh. 

- Duy trì nghiêm công tác trực ban PCLB và TKCN ở các cấp, kịp thời xử lý thông 

tin và triển khai ứng cứu lũ lụt có hiệu quả. 

- Khi xảy ra bão lũ Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng của cơ quan, đơn vị 

phối hợp nhịp nhàng, điều động quân số, phương tiện đến ứng cứu những khu vực 

trọng điểm về lũ lụt. 

- Bảo đảm hệ thống tổ chức chỉ huy từ trên xuống dưới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên trong Ban Chỉ huy PCLB-TKCN của Bộ CHQS tỉnh. 

- Kịp thời đề xuất Quân khu chỉ đạo các lực lượng đứng chân trên địa bàn tham gia 

giúp dân ứng cứu và khắc phục hậu lũ lụt. 

Khuyết điểm 

- Dự kiến tình huống bão lũ và xây dựng kế hoạch phòng chống ứng cứu bão lũ 

chưa sát với tình hình thực tế nên khi tổ chức thực hiện có lúc còn lúng túng. 

- Thông tin liên lạc trong quá trình cơ động thực hiện nhiệm vụ PCLB chưa bảo 

đảm; thực hiện nhiệm vụ trực và chuẩn bị vật chất cá nhân ở một số cá nhân chưa tốt. 

Kính thưa Hội nghị! 

Trong năm 2014, do biến đổi khí hậu, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, rất 

khó lường, khả năng xảy ra bão, lụt với tần xuất và cường độ ngày một cao và sớm 

hơn các năm trước, ATNĐ thường kèm theo lũ lớn; không loại trừ nguy cơ sóng thần 

bởi động đất ở các nước trong khu vực. Bộ CHQS tỉnh tiếp tục xác định những khu 

vực trọng điểm lũ lụt như đã nêu ở trên. Để tiếp tục làm tốt công tác ứng phó, khắc 



43 
 

phục hậu quả bão lũ trên địa bàn có hiệu quả giữa các cấp, các ngành, Bộ CHQS tỉnh 

đưa ra những giải pháp chủ yếu và những kiến nghị như sau: 

Những giải pháp chủ yếu: 

- Tăng cường công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm, chính xác thiên tai bão lũ 

trên địa bàn. Nhất là công tác dự báo mưa,lũ đầu nguồn các sông lớn như sông Côn, 

sông Hà Thanh, sông Lại  iang cho nhân dân và các lực lượng kịp thời chủ động ứng 

phó các tình huống bão lụt và di dời nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm. 

- Tổ chức khảo sát địa hình có kế hoạch di dời nhân dân ở các vùng ven sông, suối, 

các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền từ 

cấp thôn, xã, huyện, tỉnh trong thực hiện phương châm "4 tại chỗ" giảm thiểu thiệt hại 

do thiên tai gây ra. 

- Kiện toàn hệ thống chỉ huy điều hành PC NTT-TKCN các cấp thống nhất, tránh 

chồng chéo, bảo đảm lãnh đạo, chỉ huy điều hành thông suốt. 

Đề xuất kiến nghị: 

- Cần tăng cường công tác phối kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến 

xã. 

- Tăng cường trách nhiệm cán bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với thiên 

tai nhất là cán bộ cấp thôn, xã. 

- Cần phải có quy chế phối hợp với các lực lượng (trong đó LLVT làm nòng cốt, 

UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thống nhất các lực lượng). 

- Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp 

để có hướng đầu tư các vùng lũ lụt trọng điểm. 

- Hàng năm phải tổ chức diễn tập ứng phó với lũ lụt (nhất là các địa bàn thường 

xuyên xảy ra lũ lụt nghiêm trọng) 

- Đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB tỉnh tham mưu cho  BND tỉnh 

đầu tư kinh phí cho Bộ CHQS tỉnh nâng cấp 06 máy ca nô (từ 15CV lên 60CV), đầu tư 

nâng cấp 01 xe ĐM2, 01 xe BTR-152; mua 01 xe cẩu/12 tấn và một số trang thiết bị 

chuyên dùng khác bảo đảm cho LLVT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ ứng cứu lũ lụt trên 

địa bàn. 

Cuối cùng kính chúc các đ/c lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng toàn thể các đ/c 

mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. 

TM. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
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UBND HUYỆN TÂY SƠN 

BAN CHỈ HUY PCLB VÀ TKCN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔN  TÁC PCLB VÀ TKCN  NĂM 2013 

ĐỀ XUẤT PHƯƠN  HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014 

Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện Tây Sơn báo cáo Tổng kết công tác PCLB và 

TKCN năm 2013 – đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Cụ thể như sau: 

I  CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2013 

1. Tình hình thời tiết, thi n tai năm 2013: 

Năm 2013, thời tiết tại tỉnh Bình Định có diễn biến bất thường, bão, áp thấp nhiệt 

đới xuất hiện sớm; tố lốc xuất hiện ở nhiều nơi, hạn hán ảnh hưởng tới cả năm 2013. 

Tại huyện Tây Sơn không chịu ảnh hưởng nhiều của bão, áp thấp; nhưng tình hình hạn 

hán kéo dài cho đến cuối vụ Hè Thu 2013. Từ đêm ngày 14/11-17/11, do ảnh hưởng 

của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh tăng cường nên khu vực trên địa 

bàn huyện Tây Sơn có mưa vừa, mưa to đến rất to, mực nước trên sông kôn đạt đỉnh lũ 

lịch sử, lượng mưa từ 0 giờ ngày 15/11 đến 10h ngày 16/11 lượng mưa đo được trên 

địa bàn Tây Sơn là 350mm, nhiều vùng trên địa huyện Tây Sơn bị nhấn chìm trong 

nước, gây nhiều thiệt hại cho người, gia súc và tài sản của nhân dân, nhà nước. 

2. Công tác chỉ đạo đối phó với mưa lũ: 

a. Tỉnh: Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCH 

PCLB&TKCN tỉnh, đặc biệt là đồng chí Trần Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

đồng chí Trần Châu- iám đốc Sở  iao thông vận tải huyện, đồng chí Nguyễn Hữu 

Vui-Phó  iám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, đồng chí Nguyễn Đức Thi – Phó Văn 

phòng  BND tỉnh trực tiếp ở cùng với địa phương chỉ đạo thực hiện công tác ứng cứu 

lũ lụt tại địa phương, đã điều động lực lượng của tỉnh đội, công an tỉnh, 8 chiếc ca nô 

áo phao và phao tròn tham cứu hộ dân vùng ngập lụt.  

b  Địa phương: Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp được sự chỉ đạo của 

Huyện ủy, UBND huyện đã có Công điện hỏa tốc thông báo tình hình mưa lũ và chỉ 

đạo BCH PCLB và TKCN huyện, BCH PCLB và TKCN các công trình trên đia bàn 

huyện,  BCH PCLB và TKCN các các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể và các đơn vị trên địa bàn huyện khẩn cấp triển khai phương án phòng chống 

lụt bão của đơn vị, địa phương, trong đó chú trọng phương châm 4 tại chỗ, cụ thể: 

- Tổ chức che chắn, di dời tài sản của hộ gia đình, các kho tàng của các cơ cở kinh 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Trong đó đã chỉ đạo thu hoạch và cất giữ lương thực 

thực phẩm và lúa giống, vật tư sản xuất vụ Đông Xuân 2013-2014.  



45 
 

- Tổ chức triển khai phương án sơ tán dân các vùng ngập sâu, sạt lở, lũ quét, hạ lưu 

công trình như: Chơn tự xã Bình Thành, khối hòa Lạc thị trấn Phú Phong, Vĩnh Lộc, 

Kiên Thạnh xã Bình Hòa, Thôn Thủ Thiện hạ, thôn 3 xã Bình Nghi, An Vinh xã Tây 

Vinh, Thôn Hòa Trung Hòa sơn xã  Bình Tường, thôn Tả  iang xã Tây  iang, … 

- Huy động vật tư, phương tiện, tổ chức cứu người, tài sản: huyện, xã thị trấn đã chỉ 

đạo và huy động lực lượng, phương tiện công an, quân đội, thanh niên xung kích, các 

ngành chức năng, các hội đoàn thể trên địa bàn tham gia cứu hộ bão lụt. Trong đó huy 

động phương tiện lực lượng của các công ty, doanh nghiệp trên địa huyện cùng với 

huyện ứng cứu. Chỉ đạo ưu tiên cứu người vùng ngập lụt sâu, vùng bị chia cắt hoàn 

toàn.  

- Lực lượng Công an, huyện đội, đội xung kích của địa phương tổ chức kiểm soát, 

phân luồng tại những nơi ngập sâu, nước chảy xiết, bến đò ngang, đò dọc để hướng 

dẫn nhân dân đi lại đảm bảo an toàn. Khi nước lũ dâng cao không cho người và gia súc 

đi lại tại các khu vực này. 

- Ứng phó với các sự cố công trình thủy lợi, công trình PCLB, các công trình đã và 

đang xây dựng: chỉ đạo chủ các công trình thủy lợi, các công trình PCLB, chủ đầu tư 

các công trình khẩn trương kiểm tra các công trình, kịp thời gia cố sửa chữa hư hỏng 

và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư túc trực sẵn sàng ứng cứu công trình khi có 

sự cố xảy ra.   

- Cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho dân ở những vùng ngập sâu, chia cắt, nơi sơ 

tán: Đối với các vùng có khả năng chia cắt ngập sâu, các địa phương đã có phương án 

chuẩn bị sẵn sàng mì tôm, nước uống để ứng cứu. 

- Tham gia của cộng đồng: tại các vùng lũ nhân dân ở cùng tham gia ứng cứu, các 

hộ dân đã tương trợ nhau trong mưa lũ, cùng di dời tài sản, con người cho nhau, những 

nhà cao cho dân vùng trũng trú tạm và bố trí thức ăn nước uống.  

II  TÌNH HÌNH THI N TAI VÀ THIỆT HẠI: 

1  Đánh giá chung tình hình thiệt hại: 

Mặc dù địa phương đã chủ động phương án phòng chống mưa lũ. Tuy nhiên do 

mưa quá lớn, nước lũ lên quá nhanh nên trên địa bàn huyện ngập sâu trong nước 

khoảng 1/3 diện tích, 10.000 hộ dân, nước chảy xiết. Trong khi đó là đêm tối cúp điện 

toàn bộ trên địa bàn huyện nên công tác cứu hộ hết sức khó khăn. Về việc di dời dân 

vùng ngập lụt trước lũ chỉ di chuyển được người già và trẻ em, thanh niên trung niên 

còn mắc kẹt lại đến khỏang 10 giờ đêm ngày 15/11 đến 3 giờ sáng ngày 16/11 mới đưa 

được toàn bộ dân vùng Nam Sông kôn đến nơi an toàn, riêng các vùng phía Bắc Sông 

kôn, do lượng nước quá lớn và chảy xiết nên lực lượng cứu hộ của tỉnh, huyện không 

thể tiếp cận được. Trước tình hình đó, huyện đã chỉ đạo các địa phương này huy động 

đến mức cao nhất lực lượng, phương tiện tại chỗ để cứu hộ và tìm mọi cách liên lạc 
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dân trong vùng ngập lụt không tiếp cận được để hướng dẫn nhân dân thực hiện trú ẩn 

nơi an toàn.   

2. Số liệu thiệt hại: 

- Thiệt hại về người: 03 người chết. 

- Thiệt hại về nhà ở: Tổng số 24 nhà sập hoàn toàn, 143 nhà tốc mái, 4.744 nhà bị 

ngập, số người bị ảnh hưởng hơn 80.000 người.  

- Thiệt hại về nông nghiệp:  

+ Gia cầm chết 63.440 con, Trâu bò chết 17 con, heo chết 1.210 con, nhiều tấn cá 

thịt gần thu hoạch và cá giống bị cuốn trôi. 

+ 130 ha lúa vụ mùa vụ 3 chưa thu hoạch, 160ha mì, 93ha mía ngập sâu trong 

nước, 25ha rau màu, 45ha lúa sạ trôi mất giống (tỷ lệ mất 80%).  

+ Lương thực bị ngập hư hỏng: 300 tấn lúa, 25 tấn gạo  

+ Sa bồi thủy phá: tổng diện tích 224 ha 

+ Lúa giống hư 420 tấn, phân bón 23 tấn, thức ăn gia súc 7,2 tấn. 

- Thiệt hại về giao thông: 

+ Cầu giao thông: hư hỏng 8 cái. 

+ Cống giao thông: hư hỏng 3 cái  

+ Sạt lở, bồi lấp đường giao thông nông thôn: 70.000m 

- Thiệt hại về hệ thống điện:  

+ Trạm biến thế: hư hỏng 2 cái 

+ Cột điện bị gãy đổ: 4 cái 

+ Dây điện bị cuốn trôi: 1.600m 

- Thiệt hại về thủy lợi:  

+ Bàu, ao sạt lở 16 cái, 7 đập dâng bị hư hỏng. 

+ Kênh mương sạt lở trên 10.000 m, khoảng 17.000m3 đất 

+ Hư hỏng 5 trạm bơm điện. 

+ 5 điểm sạt lở núi ở xã Vĩnh An 

+ Vỡ 200m đường ống cấp nước sạch. 

- Thiệt hại về tài sản khác:  

+ Trụ sở, cơ quan bị hư hỏng: 2 cái 

+ Nhà kho bị sập đổ, hư hỏng: 8 cái 

+ Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập lụt: 30 ha 

+ Số phòng Y tế bị tốc mái và ngập: 36 cái. 

T ng thiệt hạ   rê  100  ỷ đồng. 
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3. Kết quả thực hiện công tác ứng phó và tìm kiếm cứu nạn trong mưa, lũ 

- Vật tư, phương tiện tham gia cứu hộ: 

+ Phao tròn cứu sinh 15 cái, 20 áo phao (số hỗ trợ của tỉnh chưa thống kê được do 

phân cho các địa phương cứu hộ khẩn cấp) 

+ Bao cát: huyện cấp 4.500 bao, các xã thị trấn 15.000 bao cát 

+ 08 chiếc ca nô (kể cả phần của tỉnh tăng cường) 

+ Phương tiện vận chuyển các loại: 15 chiếc (không kể các phương tiện thô sơ) 

- Tổng số lực lượng đã huy động: trên 12.000 người (gồm tất cả các lực lượng). 

- Kết quả ứng cứu và di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm: 

+ Tổng số 4.360 hộ/ số người đã được di dời khỏi vùng nguy hiểm: Trên địa bàn 

huyện bị ngập nước 1/3 diện tích, khoảng trên 10.000 dân bị ngập sâu. Trước tình hình 

đó lực lượng cứu hộ đã triển khai nhanh chóng ứng cứu tại các vùng ngập, vùng có 

nguy cơ sạt lở, hầu hết đều được di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. 

III. Nhận xét và đánh giá: 

1. Ưu đ ểm: 

- Được sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí Trần Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, đồng chí Trần Châu -  iám đốc Sở  iao thông vận tải huyện, đồng chí 

Nguyễn Hữu Vui - Phó  iám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Nguyễn Đức 

Thi – Phó Văn phòng  BND tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, BCH PCLB 

và TKCN huyện, các xã - thị trấn chỉ đạo khắc phục hậu quả, tất cả thành viên BCH 

PCLB và TKCN đã xuống trực tiếp từng địa bàn cùng với địa phương để vừa ứng cứu 

vừa khắc phục hậu quả. 

- Sự phối hợp giữa Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN của huyện với các 

địa phương ngày càng được nâng cao và có hiệu quả. Đã phối hợp xử lý kịp thời các 

tình huống phức tạp, góp phần chủ động trong công tác tham mưu và chỉ đạo ứng phó 

và khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát công tác 

PCLB và TKCN theo phương châm  4 tại chỗ . Các địa phương đã có xây dựng kế 

hoạch, phương án PCLB và TKCN chi tiết, cụ thể, triển khai đối phó với thiên tai hiệu 

quả. 

- Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện đã chỉ đạo chặt chẽ các địa phương, đơn vị 

quản lý thủy nông có các hồ chứa lớn điều tiết hợp lý xả nước qua tràn, vừa đảm bảo 

an toàn hồ chứa, vừa tránh gây ngập lụt vùng hạ du và cung cấp nước cho cây trồng 

hợp lý. 
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2. Tồn tại: 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng công tác PCLB và TKCN năm 2013 vẫn còn 

một số tồn tại cần được khắc phục: 

- Đây là đợt mưa lũ lịch sử hơn 10 năm qua trên địa bàn huyện nên các địa phương 

và người dân không chủ động ứng phó kịp thời, còn chủ quan trong công tác chỉ đạo, 

ứng phó đối với tính mạng và tài sản. 

- Công tác quản lý khai thác, bảo trì một số công trình chưa kịp thời, tình trạng san 

lấp mặt bằng trong xây dựng các khu dân cư chưa có giải pháp bảo vệ chống lũ một 

cách toàn diện. Nhiều cầu cống trên các đường giao thông bị bồi lấp, không được nạo 

vét, khơi thông trước lũ nên hạn chế trong việc thoát lũ. 

- Việc chuẩn bị cơ sở vật chất để thực hiện phương châm  4 tại chỗ  chưa tốt, nhất 

là khâu dự trữ vật tư, phương tiện tại chỗ. Nguồn tài chính đầu tư ít, thiếu chủ động, 

không đủ mua sắm phương tiện, vật tư dự trữ cứu hộ, cứu nạn. 

3. Bài học kinh nghiệm: 

- Công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão từ khâu kiểm tra phê duyệt các phương án 

phòng chống lụt bão phải đầy đủ, chu đáo, cụ thể nhằm đảm bảo tính thống nhất trong 

việc tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống thiên tai. Khi bão, lũ 

xảy ra phải thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ với cơ chế chỉ huy tập trung, thống 

nhất. 

- Phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý cho các thành viên Ban chỉ đạo để 

chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực, từng địa bàn. Công tác chỉ huy, điều hành phải bám 

sát diễn biến tình huống thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, 

phù hợp, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện các biện 

pháp ngăn ngừa, ứng phó kịp thời với thiên tai tại cơ sở mang yếu tố quyết định. 

- Công tác dự báo, cảnh báo và tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai và cách 

phòng, tránh đóng vai trò then chốt nhằm cung cấp kịp thời, chính xác diễn biến thiên 

tai cho các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư để chủ động phòng tránh, đối phó hiệu 

quả với thiên tai. 

- Công tác cứu trợ, khắc phục hiệu quả thiên tai phải được thực hiện khẩn trương, 

kịp thời. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 2014: 

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn, mùa mưa, bão, lũ năm 2014 

tình hình thời tiết, thủy văn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cần chủ động đề 

phòng bão mạnh, mưa lớn trên diện rộng, lũ cao và nước dâng vùng ven sông suối và 

hạ lưu. 
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1. Mục ti u: 

Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của 

thiên tai. Trong đó, lấy công tác phòng là chính, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính 

mạng của nhân dân, tài sản của nhà nước. Các địa phương, phòng, ban cần tập trung 

thực hiện các giải pháp sau: 

a. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hồ chứa nước; 

b. Đẩy mạnh công tác tu bổ, bão dưỡng hệ thống đê kè trước mùa mưa lũ; 

c. Đảm bảo an toàn khu dân cư; 

d. Phát triển rừng phòng hộ, nâng cao độ che phủ rừng; 

e. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ; 

f. Nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn; 

g. Thực hiện chính sách xã hội. 

2. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trọng t m trong năm 2014: 

Để làm tốt công tác PCLB và TKCN năm 2014, hạn chế tối đa các thiệt hại do thiên 

tai gây ra, công tác PCLB và TKCN phải thực hiện đầy đủ theo phương châm   Chủ 

động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả , trong đó 

lấy phòng tránh và thích nghi để phát triển là chính. Theo phương châm đó, trong từng 

giai đoạn các địa phương, phòng, ban, ngành cần thực hiện tốt các việc sau: 

- Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình, kế hoạch khung hành động số 17/KH-UBND 

ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh Bình Định về thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, 

chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 đã được Thủ tướng Cính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007. 

- Kiện toàn Ban chỉ huy PCLB và TKCN các cấp theo Nghị định số 14/2010/NĐ-

CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ; Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm PCLB và 

TKCN năm 2013, triển khai công tác năm 2014. 

- Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng làm công tác phòng, 

chống lụt bão và TKCN theo phương châm  4 tại chỗ . Thường xuyên theo dõi chặt 

chẽ mọi diễn biến của thiên tai để kịp thời thông báo cho các cấp, các ngành và toàn 

dân biết để chủ động phòng, tránh, ứng phó.  

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất nông nghiệp hợp lý theo diễn biến bất thường của thời 

tiết như: Chuyển đổi mạnh mùa vụ, cây trồng theo hướng tránh lũ chính vụ để giảm 

thiểu thiệt hại đảm bảo sản xuất an toàn. 

- Tăng cường công tác bảo vệ và đẩy mạnh việc trồng rừng phòng hộ đầu nguồn 

theo các chương trình trồng rừng. 
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- Tăng cường kiểm tra và tập trung nguồn lực ưu tiên để củng cố, nâng cao các công 

trình phòng chống lụt bão, trong đó đặc biệt ưu tiên công trình an toàn cộng đồng, hệ 

thống đê điều, công trình thủy lợi, cầu đường. Đối với các công trình PCLB nằm trong 

kế hoạch năm 2014 phải hoàn thành vượt lũ trước 31/8; Đối với các công trình chưa có 

kế hoạch phải tiến hành gia cố tạm thời để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình. 

- Có phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn cho các khu dân cư vùng lũ quét, vùng 

thấp trũng thường bị ngập sâu, vùng sạt lở nguy hiểm. Khi có tin bão đổ bộ thực hiện 

ngay phương án gia cố, giằng chống nhà đơn sơ và di dời dân đến nhà kiên cố lân cận. 

- Hướng dẫn các loại phương tiện đi lại trên các bến đò, trên các đoạn đường bị 

ngập trong mùa mưa, bão. 

- Chủ động vận chuyển hàng hóa thiết yếu cung ứng cho nhân dân vùng cao, vùng 

sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị chia cắt trước mùa mưa bão; Thực hiện tốt các 

chính sách xã hội, công tác cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả bão, lụt, ổn định đời 

sống nhân dân và khôi phục sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao hiểu biết về các loại hình 

thiên tai, ý thức tự giác và năng lực phòng chống thiên tai của cá nhân, cộng đồng dân 

cư trong công tác PCLB và TKCN; Nâng cao năng lực cán bộ quản lý, chỉ đạo điều 

hành trong công tác phòng tránh, ứng phó với thiên tai.  

V. KIẾN NGHỊ: 

Đề nghị Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh hỗ trợ cho Ban chỉ huy PCLB và TKCN 

huyện các thiết bị sau: 

- 2 chiếc cano công suất 70CV. 

- 5 chiếc sõng nhôm có máy đẩy. 

- 1 máy phát điện. 

- Một số trang thiết bị thiết yếu khác. 

BAN CHỈ HUY PCLB VÀ TKCN HUYỆN TÂY SƠN 
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 BND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

UBND HUYỆN AN NHƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BÁO CÁO THAM LUẬN 

Tại Hội nghị tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2013,  

triển khai nhiệm vụ năm 2014 

Năm 2013, thời tiết có diễn biến bất thường, bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm và 

kết thúc muộn không theo qui luật; tố, lốc, mưa lớn tập trung xuất hiện ở nhiều nơi.  

Riêng trên địa bàn thị xã, thiên tai đã xaûy ra trên diện rộng từ ngày 15/11- 

17/11/2013 do mưa lớn và kết hợp nước thượng nguồn về nhiều gây lụt lũ lịch sử, với 

diễn biến rất nhanh trong vòng 6 giờ đã xuất hiện lũ trên các nhánh sông, làm thiệt hại 

nặng về người và kinh tế. Lũ lụt xảy ra trên diện rộng, phạm vi toàn thị xã, lúc 05 giờ 

ngày 16/11 đỉnh lũ tại Thạnh Hòa 9,68 m trên báo động III là 1,68m, vượt đỉnh lũ lịch 

sử năm 1987 là 0,24m. Theo kết quả đánh dấu 419 vết lũ của 15 xã, phường thì vết lũ 

cao nhất được đánh dấu từ 0,86m đến 2,3m. Vùng bị ngập sâu, bị thiệt hại nặng tập 

trung ở các xã, phường nằm dọc sông Kôn, nằm trên Quốc lộ 1A về phía Tây như 

Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Khánh, Nhơn Hòa, Nhơn Hậu và phường Bình Định. 

Thiên tai đã gây nhiều tổn thất về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa 

bàn thị xã: người chết 8 người, người bị thương 4 người; nhà và giếng bị ngập 21.132 

chiếm trên 50% số nhà trên địa bàn thị xã, nhà bị sập 39 nhà; hoa màu bị ngập 441 ha; 

đàn gia cầm cuốn trôi và chết trên 150.000 con, đàn heo cuốn trôi và chết 3.379 con; 

lúa giống dự trữ sản xuất vụ Đông Xuân bị ngập hư hỏng trên 589,83 tấn; 3 tấn cá 

giống, 21,1 tấn cá thịt và 2.500 con Ba Ba bị trôi; gây sa bồi nặng 55,7 ha, thủy phá 

5,883 ha; đê kè bị vỡ 572m, sạt lở nặng 1.818m; 20 trạm bơm điện bị hư hỏng; đường 

QL 1A, QL 19 bị nước tràn qua nhiều đoạn, gây sạt lở và ách tắc giao thông giao 

thông; hầu hết các trường học trên địa bàn thị xã bị ngập nước, hư hỏng cơ sở vật chất 

và trang thiết bị; cụm công nghiệp phường Bình Định, chợ Bình Định, chợ Đập Đá bị 

ngập sâu thiệt hại nặng ... tổng thiệt hại về kinh tế ước trên 265,3 tỷ đồng. 

       ưa Hộ     ị! 

 BND, Ban chỉ huy PCLB thị xã đã xác định rõ việc chuẩn bị, phòng ngừa thiên tai 

cần được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, bám sát phương châm: “Chủ động phòng 

tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy phòng, 

tránh là chính”, triệt để thực hiện phương châm 4 tại chỗ “vật tư, phương tiện tại chỗ; 

chỉ huy tại chỗ; hậu cần tại chỗ; lực lượng tại chỗ” triển khai thực hiện công tác 

PCLB và  NTT năm 2013, đạt được một số kết quả chủ yếu như sau: 

- Được sự chỉ đạo của Thị ủy,  BND thị xã, Ban Chỉ huy PCLB thị xã An Nhơn 

ngay từ đầu năm 2013 sớm xây dựng phương án PCLB trình  BND tỉnh phê duyệt, 

kiện toàn Ban chỉ huy PCLB cấp thị xã và phân công cụ thể từng thành viên; thực hiện 

chế độ trực ban, thực hiện chế độ trực ban, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cơ quan 



52 
 

đơn vị, địa phương chủ động xây dựng và chỉ đạo thực hiện các phương án PCLB. Do 

vậy, nắm chắc được tình hình ở cơ sở, chỉ đạo triển khai nhanh phương án PCLB, ứng 

phó kịp thời diễn biến của mưa lụt và thực hiện kịp thời công tác cứu trợ, khắc phục 

hậu quả có hiệu quả. 

- Các xã, phường và các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo PCLB ở 

những năm trước, trong năm 2013 vừa qua đã chủ động triển khai công tác PCLB, 

giảm nhẹ thiên tai, tiến hành kiện toàn Ban chỉ huy PCLB, xây dựng phương án 

PCBL, giảm nhẹ thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ"; xác định được các vùng trọng 

yếu, khu vực nguy hiểm hay bị ngập lụt; chuẩn bị các phương án di dời các nhà ở đơn 

sơ, hộ neo đơn tới nơi an toàn, đảm bảo tính mạng nhân dân trong trường hợp có bão, 

lũ; phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên, sẵn sàng ứng phó với các tình 

huống xảy ra do bão lụt.  

- Trong năm 2013, tất cả các xã, phường trên địa bàn thị xã đã thực hiện công tác 

khơi thông dòng chảy.  BND thị xã đã phân bổ 185 triệu đồng với 9.000 bao cát hỗ 

trợ khơi thông dòng chảy và gia cố những tuyến đê, kè xung yếu cho các xã, phường 

có danh mục được phân bổ thực hiện.  

- Kết quả thực hiện kieân cố đê, kè trong năm 2013: đã triển khai xây dựng 5 tuyến 

với tổng chiều dài 5,69 km, trong đó: 3 tuyến đê thuộc Dự án WB5: Đê Tân Dân- Tân 

Dương xã Nhơn An  1,8 km; đê sông Nghẹo xã Nhơn Hậu dài 1,6 km; đê Thắng Công 

xã Nhơn Phúc dài 1,1 km; đê đội 5 Bằng Châu phường Đập Đá dài 0,45 km và đê Đại 

Bình, xã Nhơn Mỹ( đoạn nối tiếp) dài 0,74 km. Tổng vốn đầu tư trên 45,7 tỷ đồng. 

Hiện nay đê Đại Bình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, các tuyến còn lại đang trong 

giai đoạn thi công sắp hoàn thành. 

Về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả lũ lịch sử tháng 11/2013: 

- Khi nước lên nhanh đe dọa một số vùng thấp, lực lượng tại chỗ của xã, thị xã và 

sự hỗ trợ của Tỉnh đội, Công an tỉnh, Lữ đoàn 572, 573, Trung đoàn 940… đã tổ chức 

di dời trên 500 hộ dân đến nơi an toàn ở các xã, phường: Nhơn Hòa, Nhơn Thọ, Nhơn 

Lộc, Nhơn Phúc, Nhơn Khánh, Nhơn An, Nhơn Mỹ. Đã cấp phát khẩn cấp 7.000 bao 

cát cho các xã, phường để gia cố khắc phục kịp thời; cấp phát 100 phao tròn và 50 

phao áo cho  BND 15 xã, phường để phục vụ công tác TKCN và phòng chống lũ. 

-  BND thị xã đã kịp thời tổ chức thăm viếng 8 người bị chết nước và đã hỗ trợ 5 

triệu đồng/người chết.  

- Sau khi lũ rút,  BND thị xã đã thành lập các tổ công tác phối hợp  BND các xã, 

phường kiểm tra tình hình thiệt hại về giao thông, thủy lợi, sa bồi thủy phá ... chỉ đạo 

giải quyết ngay không chờ kinh phí của tỉnh, Trung ương. 

Tổ chức cấp phát kịp thời 47.000/50.000 bao cát của tỉnh cấp cho các xã, phường 

khắc phục tạm các đoạn giao thông bị vỡ, hàn khẩu tạm thời các tuyến đê và kênh 
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mương bị hư hỏng. Chỉ đạo  BND các xã, phường khẩn trương khắc phục kênh 

mương, các trạm bơm bị hư hỏng; vận động nhân dân tự khắc phục những điểm sa bồi 

nhẹ, những điểm sa bồi nặng có kế hoạch khắc phục bằng cơ giới đảm bảo phục vụ sản 

xuất. Hơn 440 chiến sỹ thuộc Lữ đoàn 572, 573, Sư đoàn 320, Trung đoàn 940, Trung 

tâm Xử lý bom mìn đang giúp các xã, phường hàn khẩu các tuyến đê kè, kênh mương 

bị vỡ và khắc phục sa bồi. Kết quả vụ Đông Xuân 2013 - 2014 cơ bản triển khai kịp 

thời vụ, chỉ còn 4,82 ha/55,7ha bị sa bồi thủy phá nặng chưa khắc phục kịp đưa vào 

sản xuất. 

Đã kịp thời phân bổ 525 tấn giống và 770 tấn gạo của tỉnh cấp cho 15 xã, phường. 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, Hội Chữ thập đỏ thị xã An Nhơn, Tỉnh đoàn Bình 

Định,  BND thị xã An Nhơn và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tổ chức cứu trợ với 

lượng hàng trên 2,347 tỷ đồng và đã tổ chức khám, cấp thuốc cho 500 người. 

Tính đến nay,  BND thị xã đã phân bổ kinh phí 11 tỷ đồng của trung ương hỗ trợ 

cho các xã, phường khắc phục những điểm sa bồi nặng phải thi công bằng cơ giới, sửa 

chữa trạm bơm, khắc phục một số tuyến đê kè bị vỡ và giao thông bị thiệt hại nặng do 

lũ tháng 11. Ngoài ra, trước tết Nguyên đán, thị xã đã phân bổ 900 triệu đồng từ kinh 

phí sự nghiệp kinh tế năm 2013 của thị xã cho các xã, phường  sửa chữa giao thông, 

thủy lợi bị hư hỏng do lũ. Hiện nay,  BND thị xã đã chuyển kinh phí tỉnh hỗ trợ nhà 

dân bị sập do lũ lụt cho các xã, phường thực hiện, kết quả đến thời điểm báo cáo có 

30/36 nhà bị xập đã xây dựng mới xong. 

       ưa Hộ     ị! 

Với tình hình khí hậu, thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường, năm 2014 thị xã tập 

trung đôn đốc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên 

tai đến năm 2020 đã được Chính phủ ban hành, đặc biệt lồng ghép việc giảm nhẹ thiên 

tai với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phát triển bền vững. 

Ban chỉ huy PCLB thị xã dự kiến sẽ tổ chức tổng kết công tác PCLB năm 2013, triển 

khai nhiệm vụ năm 2014 vào cuối Quý II/2014. Trước mắt, để chủ động triển khai kế 

hoạch PCLB năm 2014,  BND thị xã đã chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan, ngành, chính 

quyền cơ sở theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho nhân dân biết 

để chủ động đối phó. Các xã, phường chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, điều kiện để 

PCLB và TKCN theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách 

xã hội, công tác cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả bão lụt, ổn định đời sống nhân 

dân sau khi bão lũ xảy ra. 

       ưa Hộ     ị! 

Từ thực tiễn công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai năm 2013, nhất là kinh nghiệm 

trong đợt ứng phó với con lũ lịch sử giữa tháng 11/2013,  BND thị xã An Nhơn đã 

đúc kết được một số kinh nghiệm trong công tác tổ chức  chỉ đạo, chỉ huy đối phó 

phòng chống thiên tai sau: 
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- Việc chuẩn bị, phòng ngừa cần được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, bám sát 

phương châm: “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và 

có hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính”; chú trọng lồng ghép việc giảm nhẹ 

thiên tai với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phát triển bền 

vững.  

-Ban chỉ huy PCLB thị xã luôn có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành 

viên; thực hiện chế độ trực ban, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các ngành, địa phương 

chủ động xây dựng và chỉ đạo thực hiện các phương án PCLB. Phải nắm chắc tình 

hình ở cơ sở, chỉ đạo ứng phó kịp thời diễn biến của bão lụt, bảo vệ an toàn tài sản và 

tính mạng của nhân dân. 

- Trong công tác chỉ đạo phải phát huy tinh thần chủ động phòng chống thiên tai của 

các cấp, các ngành và nhân dân các địa phương trên toàn thị xã, chuẩn bị tốt cho công 

tác PCLB theo phương châm  4 tại chỗ  (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư 

phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và tham gia tích cực khắc phục hậu quả do bão 

lụt gây ra. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống lụt bão và 

các biện pháp phòng chống phải được phổ biến thường xuyên và liên tục cho nhân 

dân. Công tác báo cáo tình hình diễn biến thiệt hại do bão lụt phải nhanh và chính xác. 

- Trong phương án PCLB, phương án di dời các nhà ở đơn sơ, hộ neo đơn đến nơi 

an toàn, đảm bảo tính mạng nhân dân trong trường hợp có bão lụt được ưu tiên hàng 

đầu. Đồng thời, để chủ động trong công tác phòng, tránh thiên tai, lụt, bão theo 

phương châm  Chủ động phòng, tránh và thích nghi để phát triển , khi thiên tai xảy ra 

thì tổ chức  đối phó kịp thời, khẩn trương và có hiệu quả  nhằm hạn chế tối đa các 

thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, các phương án PCLB, kiện tồn Ban chỉ 

huy PCLB các cấp, ngành; tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác chỉ 

đạo phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai lụt bão phải thực hiện sớm vào đầu quí II hằng 

năm.  

       ưa Hộ     ị! 

Trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai bão lũ xảy ra 

ngày một gia tăng, không theo qui luật với cường suất ngày càng lớn. Công tác dự báo 

thiên tai nhìn chung còn chưa chuẩn xác, bão lũ thường xảy ra vào ban đêm lực lượng 

cứu hộ khó giải quyết được mà chủ yếu dựa vào lực lượng tại chỗ không chuyên 

nghiệp, thiếu phương tiện và trang thiết bị cứu nạn nên phần lớn chưa đáp ứng yêu 

cầu. Để chủ động phòng tránh thiên tai, giảm thiểu thiệt hại,  BND thị xã xin đề xuất 

một số giải pháp, kiến nghị với tỉnh, trung ương như sau: 

- Đề xuất một số giải pháp: 
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+ Cần xây dựng quy trình quản lý, xả nước hồ chứa thủy lợi, thủy điện hợp lý; có 

quy chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý các hồ chứa với Ban chỉ huy phòng 

chống lụt bão địa phương để xác định thời gian xả lũ, mức xả lũ hợp lý và thông báo 

kịp thời cho người dân. 

+ Tăng cường việc trồng và bảo vệ rừng phòng hộ ở đầu nguồn và ven biển, đặc 

biệt là rừng ngập mặn. Bố trí cơ cấu cây trồng và rừng trồng hợp lý, hạn chế tối đa 

việc làm suy yếu lớp đệm của thảm thực vật che phủ mặt đất. 

+ Tăng cường các biện pháp dự báo và cảnh báo thiên tai để dự báo, cảnh báo được 

chính xác hơn, kịp thời hơn đến mọi vùng dân cư. Đặc biệt nên xây dựng rộng rãi hệ 

thống thông tin mức mưa lũ, cảnh báo các khu vực sẽ bị ngập lụt và các vùng dân cư 

cần được di dời kịp thời.  

+ Hỗ trợ kinh phí mở rộng xây dựng các công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai, 

bão lũ (trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan 2 tầng trở lên vững chắc ở 

các vùng hay có bão lụt …); các nhà dân có khả năng chống chọi với bão lũ, các chòi 

tránh lũ …, trang bị và tập huấn các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn tại chỗ của các 

thôn, xã. 

- Kiến nghị: 

+ An Nhơn có hệ thống sông chính là sông Kôn, trước khi đổ ra biển được chia 

thành 3 nhánh chính là Tân An,  ò Chàm và Đập Đá, với hầu hết các tuyến đê kè chủ 

yếu bằng đất, đến nay mới chỉ đầu tư nâng cấp gia cố được 22,9 km/50 km đê sông 

xung yếu. Để chủ động phòng tránh lũ,  BND thị xã An Nhơn đề nghị  BND tỉnh và 

các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ kịp thời đầu tư nâng cấp gia cố các tuyến đê 

sông xung yếu còn lại trên địa bàn thị xã, nhất là các tuyến đê, kè đã đăng ký danh 

mục xin vốn hỗ trợ của Trung ương và tỉnh. 

+ Tuyến Quốc lộ 1A chạy ngang qua địa bàn thị xã theo hướng Bắc – Nam. Đợt lũ 

tháng 11/2013 vừa qua, với cường suất lũ lớn, những xã, phường Tây Quốc lộ 1A bị 

thiệt hại nặng hơn ở Đông đường Quốc lộ 1A, nguyên nhân một phần là do các cầu, 

cống trên Quốc lộ 1A tiêu thoát lũ không đảm bảo. Để giảm thiểu thiệt hại do lũ, đề 

nghị ngành giao thông khi thiết kế mới hoặc sửa chữa cầu, cống trên tuyến quốc lộ 1A 

cần quan tâm tính toán mở rộng khẩu độ để đảm bảo tiêu thoát lũ, đặt biệt đường tránh 

Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã cần mở rộng khẩu độ các cầu, cống. 

Trên đây là báo cáo tham luận về kết quả công tác PCLB và  NTT năm 2013, triển 

khai nhiệm vụ năm 2014; bài học kinh nghiệm và một số đề xuất về giải pháp, kiến 

nghị của  BND thị xã An Nhơn trong việc phòng chống thiên tai. Kính báo cáo các vị 

đại biểu dự Hội nghị biết, cho ý kiến./. 

BAN CHỈ HUY PCLB VÀ TKCN THỊ XÃ AN NHƠN 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BÁO CÁO  

Hội nghị Tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2013 và  

triển khai nhiệm vụ 2014 

Phần I: Kết quả thực hiện công tác PCLB và TKCN 2013 

I  Tình hình triển khai công tác PCLB và TKCN 2013: 

- Năm 2013, trước khi bước vào mùa mưa, bão các cấp, các ngành và nhân dân 

trong toàn huyện vừa tập trung ra sức chống hạn vừa khắc phục hậu quả lũ lụt năm 

trước còn lại, đồng thời tập trung cao độ chuẩn bị tốt cho công tác phòng chống lụt bão 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2013. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-

 BND, ngày 16/8/2013 của chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về công tác phòng, tránh 

thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013. Trước khi bước vào mùa mưa lũ 

chính vụ, UBND huyện đã triển khai tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống 

lụt bão; củng cố và kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 

huyện và các xã thị trấn, xây dựng phương án phòng chống lụt bão tổng thể trên địa 

bàn huyện và được UBND tỉnh phê duyệt phương án. Các xã, thị trấn xây dựng 

phương án phòng chống lụt bão và được UBND huyện phê duyệt trong tháng 7/2013. 

- Trước khi bước vào mùa mưa bão, Ban chỉ huy PCLB huyện đã tổ chức kiểm tra 

tình hình chuẩn bị công tác PCLB ở các xã, thị trấn và các công trình trọng điểm trên 

địa bàn. Triển khai phát tuyến cây, khai thông dòng chảy, gia cố các đoạn đê xung yếu 

phòng vỡ lở. 

- Các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đã được tu bổ, sửa chữa kịp 

thời, đảm bảo an toàn vượt lũ (trước 30/8). 

Nhìn chung công tác chuẩn bị PCLB đã được các cấp, các ngành kiểm tra chấn 

chỉnh ngay từ đầu, đáp ứng được yêu cầu sẵn sàng đối phó với thiên tai. Trong thiên 

tai xảy ra đã huy động mọi lực lượng của cả hệ thống chính trị, lấy lực lượng vũ trang, 

thanh niên xung kích làm nòng cốt, tập trung mọi nỗ lực cho việc ứng phó, tìm kiếm, 

cứu hộ, cứu nạn để “Đối phó kịp thời” theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm ngăn 

chặn, giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai gây ra. 

II. Diễn biến mưa lũ trong tháng 11/2013 và công tác ứng phó mưa lũ tr n địa 

bàn huyện:  

1. Diễn biến mưa lũ:  

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 kết hợp với không khí lạnh tăng cường và 

nhiễu động gió Đông trên cao, nên từ ngày 14/11 đến 13 giờ ngày 15/11, khu vực 

huyện Tuy Phước đã có mưa to đến rất to (lượng mưa từ 150mm đến 349mm). Mực 
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nước sông Hà Thanh tại Diêu Trì lúc 19 giờ ngày 15/11 đạt mức 6,46m (trên báo động 

III 0,96 m) cao tương đương đỉnh lũ lịch sử 2009, mực nước trên sông Kôn tại Thạnh 

Hòa lúc 5 giờ ngày 16/11 đạt mức 9,68m trên BĐ3: 1,68m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử 

1987: 0,24m.  ây ngập lụt, chia cắt giao thông toàn bộ các xã, thị trấn  trong huyện. 

2  Công tác ứng phó mưa lũ tr n địa bàn huyện: 

2.1.  ối vớ  sô   Hà   a  : 

Trong hai ngày 14 và 15/11 do có mưa rất to kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông 

Hà Thành đổ về bất ngờ dâng rất nhanh, chiều ngày 15/11 nước sông đã uy hiếp gần 

15 km tuyến đê bao, uy hiếp dân cư tại các xã Phước An, Phước Thành, thị trấn Diêu 

Trì, thị trấn Tuy Phước và xã Phước Thuận, gây cô lập 100 hộ dân ở thôn Cảnh An, xã 

Phước Thành và hơn 100 hộ dân ở thôn 2 Vân Hội 1 và thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu 

Trì, do nước lũ dâng cao quá đột ngột, đê sông Hà Thanh nhiều đoạn nước tràn qua 

trên 0,5m, mực nước ngoài sông so với đồng chênh lệch nhau trên 3 mét, gây vỡ lở 

một số đoạn đê tuyến sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu sắt thôn Luật Lễ  vỡ lở 2 đoạn, 

mỗi đoạn dài 70m, trên sông Cát đoạn đội 1 thôn Luật Lễ vỡ lở dài 30m. 

 Trước tình hình nước lũ đang uy hiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân, Huyện 

ủy, lãnh đạo UBND huyện, Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện cùng các Thành viên 

Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện đã có mặt tại địa bàn phụ trách kịp thời huy động 

lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích và hàng chục xe cơ giới đã được 

huy động giúp dân sơ tán hơn 100 hộ dân ở thôn 2 Vân Hội 1 và thôn Luật Lễ bị nước 

lũ uy hiếp đến nơi an toàn và đã tập trung lực lượng sử dụng bao cát ngăn các đoạn đê 

bị tràn để chống vỡ lở. 

2.2.  ối vớ  sô    ô : 

Do mưa lớn kết hợp với nước thượng nguồn sông Kôn  đổ dồn xuống các dòng 

sông, khiến cho mực nước các sông đêm ngày 15/11 và sáng ngày 16/11 nước lớn rất 

nhanh dâng cao đã gây lũ lớn trên địa bàn huyện, nhiều đoạn đê sông thuộc hệ thống 

sông Kôn bị nước tràn qua trên 0,4m, có hơn 80% nhà dân bị ngập nước, trong đó có 

40% nhà bị ngập sâu trong nước trên 0,5m, toàn bộ các thôn của các xã, thị trấn đều bị 

nước lũ chia cắt. 

Do nước lũ lớn quá nhanh, người dân không kịp chủ động đối phó, nhiều nơi bị 

ngập lũ sâu, nước chảy xiết người dân kêu cứu như hàng trăm hộ dân sống ở phía Bắc 

đê sông cầu Đỏ, thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và 

Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện đã túc trực điều động lực lượng xung kích, lực 

lượng Công an và các lực lượng Quân đội thực hiện cứu hộ đê và di dời sơ tán tại chỗ 

đến các nhà kiên cố nhà cao tầng hơn 1.300 hộ dân. 

3  Tình hình thiệt hại do đợt lũ lụt 11/2013 và công tác khắc phục lũ lụt tr n 

địa bàn huyện: 
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3.1.  ì    ì      ệt hại: 

Ước tổng thiệt hại:  137.127,9 triệu đồng, trong đó:  

- Thiệt hại về người: 04 người chết, người bị thương 02. 

- Thiệt hại về Nhà ở và tài sản: (ước thiệt hại 23.170 triệu đồng)  

- Thiệt hại về giáo dục: (ước thiệt hại 4.913 triệu đồng) 

- Thiệt hại về Y tế: (ước thiệt hại 90 triệu đồng) 

- Thiệt hại về nông nghiệp và chăn nuôi: (ước thiệt hại 52.520,7 triệu đồng)  

- Thiệt hại về thuỷ lợi: (ước thiệt hại 30.576,4 triệu đồng) 

- Thiệt hại về giao thông: (ước thiệt hại 15.534,2 triệu đồng) 

- Thiệt hại về thông tin liên lạc:  (ước thiệt hại 33 triệu đồng) 

- Thiệt hại về công nghiệp: (ước thiệt hại 180 triệu đồng) 

- Thiệt hại về xây dựng: (ước thiệt hại 77,5 triệu đồng) 

- Thiệt hại nước sạch &VSMT: (ước thiệt hại 467,1 triệu đồng) 

3 2  Công tác khắc phục lũ lụt tr n địa bàn huyện: 

Về D n sinh:  

- Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện đã tổ chức 

thăm hỏi, cứu trợ kịp thời, động viên gia đình có người chết, nhà bị sập. 

- Đã phân bổ 600 tấn gạo cứu trợ cho các xã, thị trấn hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt 

hại do lũ lụt năm 2013 từ nguồn lượng thực của tỉnh hỗ trợ. 

- Phòng Thương binh - Xã hội huyện đã tiếp nhận hàng cứu trợ bao gồm (tiền mặt, 

gạo, mì tôm, nước uống …), trị giá 3.187.022.000 đồng của các nhà hảo tâm, lãnh đạo 

UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở ngành của tỉnh, các Doanh nghiệp … và đã cấp phát hỗ 

trợ đến nhân dân các xã, thị trấn bị cô lập, ngập nước dài ngày do lũ; gia đình có người 

chết; gia đình nhà sập hoàn toàn.  

- Lực lượng Công an huyện, Quân sự huyện, Huyện đoàn và các lực lượng Quân 

đội đóng quân trên địa bàn huyện bao gồm: Lữ Đoàn 573: 30 người, Lữ Đoàn 572: 70 

người, Sư đoàn 31: 100 người, Bộ Tư lệnh Quân khu 140 đ/c thuộc (Lữ đoàn PB572) 

đã tham gia hỗ trợ giúp các địa phương sớm khắc phục hậu quả lũ lụt đắp 1 số đoạn vỡ 

lở về giao thông, thủy lợi, hốt cát bồi … và giúp đỡ nhân dân khắc phục nhà sập, nhà 

hư hỏng nặng. 

Về Y tế: Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các địa phương giúp nhân dân tiến 

hành xử lý tiêu độc, khử trùng sau khi nước lũ đã rút.  

Về Giáo dục đào tạo: Thu dọn vệ sinh môi trường, sửa chữa, củng cố các cơ sở 

giáo dục, giúp đỡ học sinh vùng lũ có đủ sách vở, dụng cụ học tập, nhanh chóng tổ 

chức cho học sinh trở lại trường học. 



59 
 

Về Nông nghiệp - Thủy lợi – Giao thông:  

- Đã phân bổ 390 tấn lúa giống cho các xã, thị trấn hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại 

do lũ lụt năm 2013 để kịp thời sản xuất vụ Đông Xuân 2013-2014. 

- Đã cấp phát kịp thời 41.900 bao cát cho các địa phương từ nguồn bao cát hỗ trợ 

của tỉnh để khắc phục, hàn khẩu các tuyến đê, kênh bị vỡ đứt, sạt lở.  

- Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh tại Quyết định số 3600/QĐ- BND ngày 

28/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc cấp tạm ứng kinh phí cho các 

huyện, thị xã, thành phố khắc phục sa bồi và thủy phá, hàn khẩu đê điều và nạo vét 

kênh mương do lũ lụt gây ra phục vụ sản xuất Đông Xuân năm 2013-2014, trong đó 

huyện Tuy Phước được hỗ trợ 2,0 tỷ đồng, ngày 05/12/2013  BND huyện đã ban 

hành Quyết định số 2872/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cho  BND các 

xã, thị trấn khắc phục ruộng bị sa bồi thủy phá, hàn khẩu đê điều và khắc phục kênh 

mương tuyến chính bị vỡ lở, bồi lấp do lũ lụt gây ra phục vụ sản xuất Đông Xuân năm 

2013-2014. 

- Về  iao thông: Đã phân bổ kinh phí 800 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Tỉnh cho 

UBND các xã, thị trấn hàn khẩu, tu bổ những đoạn đường bị đứt vỡ, sạt lở, bong mặt, 

các cầu, cống, tràn xả lũ trên đường giao thông bị hư hỏng đảm bảo cho người và 

phương tiện qua lại an toàn, thuận lợi nhằm phục vụ sản xuất và vui xuân đón tết của 

nhân dân. 

Nhìn chung công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả lũ lụt được triển khai nhanh 

chóng, đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. 

III. Nhận xét trong công tác PCLB, TKCN và GNTT năm 2013: 

1  Ưu điểm: 

- Năm qua công tác PCLB và TKCN của huyện đã có nhiều cố gắng và chủ động 

trong công tác phòng ngừa thảm họa do thiên tai gây ra. Trước, trong và sau lũ lụt 

thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ sở địa phương chủ động phòng ngừa và 

khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt. Công tác chuẩn bị xây dựng phương án, kế 

hoạch, kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB và TKCN, chuẩn bị lực lượng phương tiện, vật tư 

theo phương châm  4 tại chỗ  đảm bảo chủ động có hiệu quả, đã được làm tốt hơn so 

với các năm trước. 

- Với phương châm “Chủ động phòng, tránh, thích nghi để phát triển”, trong đó lấy 

công tác né tránh, phòng ngừa là chính, vì vậy Phương án  4 tại chỗ  trong các cấp, 

ngành và địa phương được xây dựng và thực hiện nghiêm túc. Thường trực BCH 

PCLB các cấp, các ngành và các lực lượng thuộc huyện hoạt động có trách nhiệm và 

tổ chức trực ban 24/24 từ khi nghe tin báo bão, lũ và khi có lệnh điều động làm nhiệm 

vụ của cấp có thẩm quyền. 
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- Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác 

PCLB, TKCN và giảm nhẹ thiên tai. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và chính 

quyền địa phương đã tích cực trong công tác PCLB và TKCN và khắc phục thiệt hại, 

giúp dân sớm ổn định đời sống.  

2. Khuyết điểm: 

- Việc trực chỉ huy tại chỗ 24/24 khi có thông báo công điện khẩn trên đài phát 

thanh và truyền hình tỉnh một số địa phương thực hiện chưa nghiêm túc về thời gian 

cũng như số lượng và đối tượng tham gia trực. 

- Trong công tác PCLB ở một số địa phương trên địa bàn huyện theo phương châm 

4 tại chỗ về phương tiện và vật tư tại chỗ đối với những đoạn đê xung yếu có khả năng 

bị vỡ lỡ, trong chuẩn bị đất sỏi tại chỗ chưa đáp ứng nhu cầu do không có bãi tập kết 

gần đoạn đê xung yếu. 

- Một số đoạn đê xung yếu tuy đã có phân công lực lượng ứng trực tại chỗ, nhưng 

khi xảy ra tình huống vỡ lỡ việc điều động lực lượng còn chậm. 

- Tuy đã triển khai thực hiện tốt khâu thông tin, tuyên truyền thông qua các chương 

trình dự án phòng ngừa thiên tai, thảm họa, thông qua nhiều kênh thông tin khác, 

nhưng một số người dân còn chủ quan đi lại trong mưa lũ gây xảy ra chết người. 

PHẦN II: Nhiệm vụ công tác PCLB và TKCN năm 2014 

I. Chủ trương và giải pháp: 

1. Chủ trương: 

Cần nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt phương châm  Chủ động phòng, tránh, thích 

nghi để phát triển  hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ, bão và các sự cố xảy ra 

trong mùa mưa bão, trong đó lấy công tác né tránh, phòng ngừa là chính. 

2. Giải pháp: 

2 1  Trước khi thi n tai xảy ra: 

- Kiện toàn BCH PCLB, TKCN và  NTT các cấp, các ngành chuẩn bị đầy đủ lực 

lượng, phương tiện, vật tư để làm tốt công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu 

nạn theo phương châm  4 tại chỗ  khi có thiên tai xảy ra. 

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thời tiết, thiên tai, bão lụt để 

cảnh báo chính xác kịp thời cho các địa phương, các ngành và toàn dân biết để chủ 

động phòng, tránh, đối phó. 

- Mọi hoạt động kinh tế, xã hội ở vùng thường xuyên bị thiên tai cần được bố trí 

theo hướng tránh lũ chính vụ. 
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- Tăng cường công tác bảo vệ và trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng chắn gió, 

cát, rừng ngập mặn ven biển để góp phần giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra. 

- Trong quý II năm 2014 hoàn thành việc kiện toàn Ban chỉ huy PCLB, TKCN và 

 NTT các cấp, các ngành; Tổ chức Tổng kết rút kinh nghiệm công tác PCLB, TKCN 

và  NTT năm 2013, triển khai công tác năm 2014, trong đó đặc biệt chú ý các nội 

dung bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, an toàn đê điều, 

hồ chứa, tàu thuyền, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, các nguồn lực sử dụng khi 

thiên tai xảy ra. 

- Tăng cường công tác quản lý tàu thuyền trên đầm, trên biển. Tổ chức tốt công tác 

thông tin cảnh báo hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền tránh, trú khi có gió bão, ATNĐ … 

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về các loại hình thiên tai để nâng cao ý thức 

hiểu biết và năng lực phòng chống thiên tai của cá nhân, cộng đồng dân cư trong công 

tác PCLB, TKCN và GNTT. 

2 2  Khi thi n tai xảy ra: Huy động mọi lực lượng của cả hệ thống chính trị, trong 

đó lực lượng vũ trang, thanh niên xung kích đóng vai trò nòng cốt, tập trung mọi nỗ 

lực cho việc ứng phó, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn để  Đối phó kịp thời  theo phương 

châm  4 tại chỗ  nhằm ngăn chặn, giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai gây ra. 

2.3. Khi thi n tai kết thúc: Huy động mọi nguồn lực theo quy định của pháp luật 

để tổ chức  Khắc phục khẩn trương và có hiệu quả  các hậu quả do thiên tai gây ra 

theo tinh thần  Lá lành đùm lá rách ; Thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác 

cứu trợ sau thiên tai nhằm nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân, phục hồi sản 

xuất và các hoạt động văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái vùng thiên tai. 

II  X y dựng Phương án PCLB & TKCN năm 2014:  

Phương án PCLB và TKCN năm 2014 sau khi x y dựng xong trình UBND tỉnh 

ph  duyệt  Trong đó bao gồm các phương án cụ thể như sau: 

1. Phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. 

2. Phương án đảm bảo an toàn hồ chứa nước.  

3. Phương án đảm bảo an toàn đê điều. 

4. Phương án đảm bảo an toàn ngư dân và tàu thuyền: 

5. Phương án đảm bảo an toàn cầu, cống giao thông và đảm bảo giao thông tại các 

trọng điểm. 

6. Phương án thành lập BCH PCLB, TKCN và tổ chức các Tổ, Đội xung kích, Lực 

lượng dự phòng. 
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7. Phương án đảm bảo hậu cần (Chuẩn bị phương tiện, vật tư, vật liệu và lương thực 

thực phẩm). 

Phần III: Đề xuất, kiến nghị: 

Nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống lụt bão trong năm 2014 và những năm 

tiếp theo, hạn chế tình trạng gây ngập lụt sâu vùng hạ du, UBND huyện Tuy Phước 

kiến nghị Trung ương,  BND tỉnh và các Sở, Ngành của tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí 

để huyện tiếp tục gia cố, kiên cố các hệ thống đê điều, sửa chữa nâng cấp, mở rộng các 

tràn phân lũ nhằm hạn chế việc vỡ lỡ các tuyến đê sông gây thiệt hại sản xuất, tài sản 

và đời sống của nhân dân. 

Trên đây là tình hình công tác PCLB và TKCN 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014 

trên địa bàn huyện. Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện Tuy Phước kính báo cáo./. 

BAN CHỈ HUY PCLB VÀ TKCN HUYỆN TUY PHƯỚC 
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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

UBND HUYỆN VĨNH THẠNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BÁO CÁO THAM LUẬN 

Công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 

và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 

 

Ban Chỉ huy PCLB và TKCN huyện tham gia một số nội dung về công tác phòng 

chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) năm 2013 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2014 như sau: 

I.  Ế  QUẢ CÔN   ÁC PC B  À   CN NĂM 2013 

Năm 2013, thời tiết diễn biến thất thường, bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt xuất nhiều 

đợt với cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng gây hậu quả nặng nề về tính mạng, 

tài sản của nhân dân các tỉnh miền Trung. Trong tháng 11 xảy ra nhiều tình huống 

thiên tai phức tạp, điển hình như siêu bão số 14 và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau bão 

số 15, kết hợp với không khí lạnh tăng cường đã gây mưa rất lớn, gập lụt ở nhiều nơi 

trên địa bàn tỉnh Bình Định và huyện Vĩnh Thạnh.  

Tình hình mưa lũ đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, vận hành các hồ chứa 

nước trên địa bàn huyện. Trong đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 15-18/11/2013, tổng lượng 

mưa đạt 540mm với lưu lượng nước đến hồ Định Bình lớn nhất đạt gần 3.861m
3
/s với 

tổng lượng nước đến là 173 triệu m
3
. Lượng mưa cả năm đạt 2.551mm cao hơn lượng 

mưa trung bình nhiều năm là 2.238mm. Tổng dung tích các hồ chứa nước khác trên 

địa bàn huyện tính đến ngày 17/11/2013 tương đối lớn. Tổng dung tích hồ Hòn Lập 

đạt 2,4 triệu m
3
/3,1 triệu m

3
, Hồ Hà Nhe đạt 1,87 triệu m

3
/3,7 triệu m

3
, hồ Tà Niêng 

đạt 0,488 triệu m
3
/0,65 triệu m

3
. 

1. N uyê    â   ây lũ lớ   ừ   ày 15/11/2013 đ     ày 18/11/2013  rê  địa bà  

 uyệ  

a) Do địa hình là núi cao, độ dốc tương đối lớn xen lẫn là những đồi núi thấp, và 

những vũng trũng, hệ thống sông, suối dày đặc, khi có mưa lớn thì lượng nước tập trung 

về các khe suối rất nhanh, tốc độ dòng chảy lớn tạo ra lũ quét, lũ ống. Bên cạnh đó, việc 

xây dựng các công trình thủy điện và phá rừng làm nương rẫy trên thượng nguồn sông 

Kôn đã làm giảm đáng kể diện tích rừng tự nhiên gây hạn chế khả năng điều tiết dòng 

nước lũ khi có mưa lớn tập trung.  

b) Việc tính toán, tích nước và vận hành điều tiết hồ chứa nước Định Bình và các hồ 

chứa thủy điện trên địa bàn huyện trong tháng 10 và 11/2013 chưa phù hợp nên khi có 

mưa to tập trung trên diện rộng đã gây ngập lụt ở vùng hạ du.  

c) Tình trạng san lấp mặt bằng trong xây dựng các khu dân cư, công trình thủy điện, khai 

thác đá, cát, phát rừng làm nương rẫy chưa có giải pháp bảo vệ chống lũ toàn diện đã ngăn 

cản hoặc thay đổi dòng chảy các con suối, sông gây ngập lụt, sạt lở và làm tăng nguy cơ mất 



64 
 

an toàn khi tình huống thiên tai xảy ra, vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều và Pháp lệnh 

Phòng chống lụt bão. 

d) Nhiều cầu cống trên các tuyến đường giao thông bị bồi lấp, không được nạo vét, 

khơi thông trước mùa mưa lũ nên hạn chế trong việc thoát lũ. Công tác quy hoạch của 

các công trình xây dựng, khu dân cư chưa có phương án phòng chống lụt bão cụ thể và 

phù hợp với từng địa phương. 

2  Tình hình thiệt hại do mưa, lũ năm 2013 g y ra: 

a) Thiệt hại về người: không có. 

b) Thiệt hại về công trình phòng, chống lụt và công trình hạ tầng 

- Sạt lở công trình kè dọc các sông suối 2.880m, Kè suối Xem và suối Tà Dinh 

(làng 1, 2, 5, 7) xã Vĩnh Thuận chiều dài 1.530m, Kè sông Kôn làng O3 và kè suối 

Nước Dơi làng O5 xã Vĩnh Kim chiều dài 900m, Kè chống sói lở suối Tà Dợi, xã Vĩnh 

Quang chiều dài 450m; kinh phí khắc phục ước 33.000.000.000 đồng (ba mươi ba tỷ 

đồng). 

- Công trình nước sinh hoạt và sản xuất 6 làng, xã Vĩnh Thuận, Công trình nước 

sinh hoạt làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, Công trình nước sinh hoạt làng M3, xã Vĩnh 

Thịnh, Công trình nước sinh hoạt xã Vĩnh Kim, Công trình nước sinh hoạt làng 7, làng 

5, làng 6 xã Vĩnh Thuận và Công trình nước sinh hoạt xã Vĩnh Sơn; kinh phí khắc 

phục ước 2.178.200.000 đồng (Hai tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm nghìn 

đồng).  

- Cầu treo làng O2, làng O5 xã Vĩnh Kim bị cuốn trôi hoàn toàn, chiều dài 151m và 

02 cầu bản xã Vĩnh Thuận bị hư hỏng nặng, tổng chiều dài 20m.  

- Đường giao thông bị sạt lở, bồi lấp đất, đá taluy âm và dương trên các tuyến 

đường huyện cụ thể: Đoạn tuyến từ đập đầu mối hồ Định Bình đến  BND xã Vĩnh 

Sơn, tổng chiều dài tuyến đường 46km, điểm sạt lở 69 điểm, khối lượng đất đá 

44.584m
3
; Đường vào khu sản xuất tái định cư xã Vĩnh Thuận, chiều dài 40km, điểm 

sạt lở 35 điểm, khối lượng đất, đá 4.215m
3
, sạt lở mố cầu, cống 18 cái. Đường từ làng 

O5 đi làng Kon Trú xã Vĩnh Kim, chiều dài toàn tuyến 6km, điểm sạt lở 8 điểm, khối 

lượng đất, đá 2.000m
3
, sạt lở mố cầu, cống 10 cái. 

- Đập ao, bàu bị sạt lở 01 cái gồm: đập bàu sen xã Vĩnh Hòa, chiều dài 10m, khối 

lượng ước 350m
3
 đất. 

- Kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, cuốn trôi 8.452m. 

+ Kênh mương bị sạt lở nhẹ có khả năng tự khắc phục chiều dài 7.202m. 

+ Kênh mương bị cuốn trôi, sạt lở nặng chiều dài 1.250m; cụ thể như sau: kênh 

mương nội đồng làng 7 xã Vĩnh Thuận chiều dài 500m; kênh mương nội đồng xã Vĩnh 

Sơn 300m; kênh mương nội đồng xã Vĩnh Quang 200m, kênh mương nội đồng xã 

Vĩnh Thịnh 100m; kênh mương nội đồng xã Vĩnh Hảo 150m  
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c) Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp 

- Diện tích lúa bị ngập úng 42,25 ha; diện tích cây trồng cạn bị thiệt hại: Diện tích 

mía bị ngập, đỗ ngã 22,86 ha, diện tích mì bị ngập, đỗ ngã 51,45 ha, diện tích ngô và 

rau màu các loại bị ngập, đỗ ngã 77,6 ha, diện tích chuối, cây ăn quả bị đỗ ngã 2,2 ha. 

-Lượng giống lúa chuẩn bị sản xuất vụ Đông xuân 2013 - 2014 bị ngập, hư hỏng 

khoảng 55.000 kg. 

- Số lượng trâu, bò bị chết 23 con, dê bị chết 2 con, heo bị chết 22 con, gia cầm chết 

1.459 con. 

- Diện tích nuôi cá ao bị ngập, thất thoát 7,2 ha, thể tích lồng nuôi bị hư hỏng, thất 

thoát 4.000 m
3
. 

d) Nhà ở: Số nhà ở bị cuốn trôi 03 cái, số nhà bị sập 01 cái, số nhà bị ngập nước 110 

nhà nhân dân tự khắc phục.   

đ) Thiệt hại khác: Sập tường rào 180m; xe mô tô: 02 cái; máy cày 01 cái; máy phát 

điện 01 cái; máy bơm nước: 01 cái 

Kinh phí ước thiệt hại sau thiên tai: 180.217 triệu đồng (Một trăm tám chục tỷ, hai 

trăm mười bảy triệu đồng). 

3  Công tác khắc phục hậu quả do lũ, lụt g y ra năm 2013 

a) Hỗ trợ khắc phục nhà cửa của nhân dân bị sấp và hư hỏng nặng: Hỗ trợ nhà bị 

sập hoàn toàn 03 cái, với tổng kinh phí 60.000.000 đồng thuộc thôn O3, xã Vĩnh Kim. 

Hỗ trợ nhà bị hư hỏng nặng 01 cái, với kinh phí 15.000.000 đồng thuộc thôn O3, xã 

Vĩnh Kim. 

b) Công trình giao thông, kè, cầu cống: Tập trung khai thông các tuyến đường giao 

thông bị sạt lở từ trung tâm huyện đến các xã; khắc phục, sửa chữa tạm thời tuyến 

đường ven hồ Định Bình đến xã Vĩnh Kim, đèo Vĩnh Sơn và các tuyến đường liên xã, 

liên thôn bị chia cắt thôn Kon Trú, thôn O5, thôn O3 xã Vĩnh Kim; khắc phục kè hạ 

lưu hồ Định Bình, kè dọc suối Xem đoạn từ cây xăng Hiền Lạc đến khu công nghiệp 

Tà Súc, kè suối nước Lim, kè suối Xem. Riêng một số công trình giao thông, cầu treo, 

hệ thống kè bị thiệt hại nặng UBND huyện đang trình  BND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh 

phí khắc phục. 

c) Khắc phục sa bồi, thủy phá, công trình thủy lợi, giống sản xuất vụ Đông xuân, 

gia súc bị chết, cuốn trôi do thiên tai gây ra 

Đã cấp hỗ trợ 23.500 bao cát cho các xã, thị trấn, huy động lực lượng Bộ đội tỉnh 50 

người trong thời gian 05 ngày hỗ trợ cho nhân dân khắc phục tạm thời các điểm sạt lở 

kênh mương, sa bồi thủy phá. Tập trung các vùng bị thiệt hại nặng: 4ha ruộng và kênh 

mương nội đồng thuộc làng 5, 7 xã Vĩnh Thuận; đập Bàu Sen và kênh mương xã Vĩnh 

Hòa, chân đập và kênh mương khu sản xuất K93 cũ, thị trấn Vĩnh Thạnh và diện tích 

sa bồi ruộng xã Vĩnh Quang bị bồi lấp. 
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Đã hỗ trợ 55 tấn giống lúa cho địa phương sản xuất vụ Đông Xuân năm 2013-2014 

với tổng kinh phí 980.000.000 đồng; hỗ trợ 1.500.000.000 đồng cho địa phương khắc 

phục sa bồi thủy phá, nạo vét kênh mương và hàng khẩu kè, kênh mương, ao bàu 

nhằm đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân 2013 – 2014. Hỗ trợ 

cho địa phương giống vật nuôi bị thiệt hại do lũ, lụt tháng 11/2013 gây ra với tổng 

kinh phí là 138.762.000 đồng (theo Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của 

UBND tỉnh Bình Định) .  

d) Phương án đảm bảo hậu cần ổn định đời sống nhân dân:  BND huyện đã chi 500 

triệu đồng để hỗ trợ kịp thời các nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng bị cô lập, thiệt hại 

lớn về tài sản do mưa, lũ gây ra gồm: 4.400kg gạo, 220 thùng mì tôm, 95 lít nước 

mắm, 20 kg cá khô, 18 kg bọt ngọt, 46 lít dầu ăn, 75 kg muối Iốt, UBND huyện đã chỉ 

đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ cho địa phương 485 tấn gạo 

nhằm ổn định đời sống cho nhân dân sau thiên tai. 

UBND huyện đã chỉ đạo  BND các xã, các ngành chức năng xây dựng, sửa chữa 

nhà cửa cho nhân dân bị sập, bị lũ cuốn trôi; tiếp tục chỉ đạo viện trợ, cung cấp lương 

thực, quần áo, thuốc men cho nhân dân. 

đ) Xử lý môi trường sinh thái, phòng dịch bệnh sau mưa lũ: Phòng Tài nguyên và 

môi trường huyện phối hợp với Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện xuống các 

vùng bị ngập xử lý nước, xử lý môi trường cho nhân dân. Hiện nay, chưa phát hiện 

dịch bệnh lây la qua người, gia súc và gia cầm. 

4. Nhận xét và đánh giá 

a) Về ưu điểm 

- Sự phối hợp giữa Ban Chỉ huy PCLB và TKCN huyện với các địa phương ngày 

càng được nâng cao và hiệu quả. Xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, góp phần chủ 

động trong công tác tham mưu và chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Đảng ủy và chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trong công 

tác PCLB và TKCN theo phương châm  4 tại chỗ . Các ngành, các địa phương đã xây 

dựng phương án PCLB và TKCN chi tiết, cụ thể, để dễ dàng trong quá trình triển khai 

thực hiện. 

- Công trình cơ sở hạ tầng về phòng chống thiên tai (hồ chứa, kênh mương, đường 

giao thông, khu tái định cư) đã được đầu tư, nâng cấp thường xuyên; công tác bảo vệ 

rừng và trồng mới được quan tâm đầu tư thực hiện đã góp phần giảm nhẹ thiên tai; 

công tác dự báo, cảnh báo thời tiết có tiến bộ, nhanh và chính xác hơn; công tác duy trì 

thông tin liên lạc khi thiên tai xảy ra được cải thiện đáng kể. 

- Công tác cứu trợ nhanh chóng, kịp thời, công bằng, không để xảy ra tình trạng 

nhân dân bị đói, rét. 
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- Sau thiên tai không xảy ra dịch bệnh cho người và gia súc; an ninh xã hội được 

đảm bảo. 

b) Những vấn đề còn tồn tại trong công tác PCLB và TKCN năm 2013 

- Nhìn chung, các địa phương đã nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ 

huy PCLB và TKCN huyện trong suốt quá trình ứng phó với mưa lũ. Tuy nhiên, vẫn 

còn một số địa phương còn chủ quan, trực ban chưa nghiêm túc, thiếu kinh nghiệm 

trong công tác chỉ đạo và ứng phó với tình hình mưa, lũ. 

- Việc thống kê, báo cáo nhanh những thiệt hại sau các đợt bão, lụt về Ban Chỉ huy 

PCLB và TKCN cấp trên còn chậm, chưa kịp thời, một số địa phương báo cáo số liệu 

chưa thật sự chính xác. Việc triển khai chuẩn bị ứng phó và khắc phục hậu quả chưa 

đồng bộ giữa các địa phương, kinh phí hoạt động cho công tác PCLB và TKCN còn 

hạn hẹp. 

- Công tác quản lý khai thác, bảo trì một số công trình chưa kịp thời; chưa có quy hoạch 

công trình PCLB khu dân cư.  

- Khi có lệnh điều động, các phương tiện chuyên dùng phục vụ cho công tác PCLB 

và TKCN triển khai chưa đạt yêu cầu, gây khó khăn trong việc khắc phục sự cố, cứu 

hộ, cứu nạn. 

- Việc chuẩn bị cơ sở vật chất để thực hiện phương châm “4 tại chỗ” chưa tốt, nhất 

là khâu dự trữ vật tư, phương tiện tại chỗ; nguồn tài chính đầu tư ít, thiếu chủ động, 

không đủ mua sắm phương tiện, vật tư dự trữ cứu hộ, cứu nạn tập huấn và tổ chức diễn 

tập. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về PCLB và TKCN chưa 

được chỉ đạo thường xuyên, chưa cụ thể. Một số nơi, chính quyền thiếu kiên quyết 

trong việc cảnh báo, tổ chức bảo đảm an toàn tại các đoạn đường ngập lũ, cầu tràn, sạt 

lở. 

5  Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 

a) Dự báo tình hình thời tiết năm 2014: Mùa mưa, bão, lũ năm 2014 trong tỉnh sẽ 

diễn biến phức tạp. Ngay trong quý I năm 2014 không khí lạnh kéo dài, gây mưa rải rác 

trên diện rộng, đó là dấu hiệu cảnh báo diễn biến bất thường của thời tiết với tần suất và 

cường độ ngày càng khó kiểm soát. Do đó, công tác PCLB và TKCN cần được quan 

tâm chuẩn bị, xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do 

thiên tai xảy ra.  

b) Mục đích và yêu cầu 

- Tiếp tục chủ động lồng ghép công tác PCLB và TKCN vào kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị để góp phần thực hiện tốt Chương trình, Kế 

hoạch hành động số 17/KH- BND ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh về thực hiện 

Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020. 



68 
 

- Quán triệt, thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc phòng 

ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. 

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

thiên tai đạt hiệu quả của các cấp, các ngành. Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản 

lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh 

thiên tai của toàn dân. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, 

tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư. 

6. Biện pháp thực hiện cụ thể hóa phương ch m “4  ại chỗ” năm 2014 

a) Trước khi thiên tai xảy ra 

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các cấp; xây dựng phương án phòng 

tránh, ứng phó lụt , bão và TKCN của địa phương, đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt trước ngày 31/7/2014. 

- Triển khai Luật và các Nghị định của Chính phủ về phòng, chống thiên tai, kế 

hoạch, chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm 

nhẹ thiên tai năm 2014 của huyện; theo đó, xác định các kịch bản, lộ trình, chú trọng 

việc lồng ghép các biện pháp phòng, chống thiên tai vào chương trình, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của các ngành và địa phương. 

- Tổ chức huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng cứu khi có 

thiên tai xảy ra. 

- Triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện 

theo chương trình mục tiêu quốc gia, hạn chế những tác động của biến đổi khí hậu đến 

môi trường, sản xuất, cuộc sống của người dân. 

- Phối hợp với các ngành chức năng,  BND các xã, thị trấn, các đơn vị quản lý các 

hồ chứa tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc hoàn thành các hạng mục, công trình 

kịp tiến độ (trước ngày 31/8/2014) và đảm bảo chất lượng đảm bảo vượt lũ an toàn.  

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có sự diễn biến bất thường của thời tiết. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai bằng 

nhiều hình thức trên các phương tiên thông tin đại chúng. 

b) Khi thiên tai xảy ra 

- Huy động lực lượng và vận động toàn thể nhân dân tham gia ứng phó và TKCN, 

hướng dẫn nhân dân dân giằng chống nhà cửa, di dời tài sản và sơ tán dân đến nơi trú 

ẩn an toàn. 

- Tổ chức trực ban ngay trên địa bàn mình quản lý xảy ra sự cố do giông gió, lốc 

xoáy gây ra; thống kê, báo cáo, thông tin kịp thời mọi tình huống về Văn phòng Ban 
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Chỉ huy PCLB và TKCN huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) số điện 

thoại liên hệ: 056.3886.496, fax: 056.3886.986). 

c) Khi thiên tai kết thúc 

- Sau khi thiên tai xảy ra,  BND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị theo chức 

năng, nhiệm vụ khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị để nhanh 

chóng xử lý sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai. 

-  iao Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN huyện phối hợp với các 

ngành chức năng và các địa phương kiểm tra, xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả, 

kịp thời xử lý nguồn nước và vệ sinh môi trường nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát 

và lây lan ra diện rộng. 

7. Tổ chức thực hiện  

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB và TKCN năm 2014 cho từng địa phương, từng 

công trình, đơn vị và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. 

- Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các xã, thị trấn, Ban và các Tiểu ban PCLB và 

TKCN các đơn vị phối hợp với lực lượng vũ tràn rà soát và xây dựng phương án 

PCLB và TKCN năm 2014 phù hợp với điều kiện địa phương trình  BND huyện phê 

duyệt. 

- Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các xã, thị trấn, Ban và các Tiểu ban PCLB và 

TKCN các đơn vị phải tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thiên tai 

để kip thời tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo công tác đối phó, khắc phục hậu quả đồng 

thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo chung của huyện 

và tỉnh. 

-  BND các xã, thị trấn và các đơn vị cần phải xây dựng, phân bổ kinh phí đảm bảo 

cho hoạt động của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN theo quy định. 

8. Kiến nghị 

- UBND tỉnh ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho nhân dân bị thiệt hại về nhà và tài sản, kinh 

phí khắc phục hệ thống công trình, đường giao thông, hệ thống cấp nước sinh hoạt và 

hệ thống thủy lợi để kịp thời ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất. 

- Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho Ban Chỉ huy PCLB và TKCN huyện mua 

sắm canô để vận chuyển, cứu nạn khi thiên tai xảy ra. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu  BND tỉnh tổ chức Hội thảo 

về công tác vận hành và điều tiết nước hồ chứa nước Định Bình trong mùa mưa lũ để 

đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các hồ chứa các công trình thủy 

điện trên địa bàn huyện lập trạm quan trắc thủy văn để có số liệu chính sát hơn phục 

vụ trong việc điều tiết nước trong mùa mưa lũ. 
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- UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH KTCT thủy lợi Bình Định (xí nghiệp Thủy lợi 

Định Bình) xây dựng quy trình xả lũ cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, 

lập bản đồ quy hoạch khoanh vùng thường hay bị ngập lụt ở vùng hạ du khi xả lũ để 

nhân dân biết, chủ động di dời khi có thiên tai xảy ra. 

Trên đây là nội dung báo cáo tham luận của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN huyện 

Vĩnh Thạnh./. 

BAN CHỈ HUY PCLB VÀ TKCN HUYỆN VĨNH THẠNH 
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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  

BCH PCLB HUYỆN HOÀI NHƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

BÁO CÁO THAM LUẬN 

Công tác phòng, chống lụt bão năm 2013, 

phương hướng hoạt động năm 2014 

    Kính thưa: - Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh! 

      - Các đồng chí đại biểu! 

      - Thưa Hội nghị! 

Được sự cho phép của Ban tổ chức Hội nghị, thay mặt Ban chỉ huy PCLB huyện 

Hoài Nhơn tôi xin báo cáo tham luận về Công tác phòng, chống lụt bão năm 2013, 

phương hướng hoạt động năm 2014 như sau: 

I  Công tác phòng chống lụt bão năm 2013: 

Năm 2013, tình hình thiên tai cả nước xuất hiện 14 cơn bão và 5 cơn áp thấp nhiệt 

đới, riêng trên địa bàn huyện Hoài Nhơn ít chịu tác động của bão, trong năm chỉ có 2 

cơn bão số 13, 14 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp vào địa bàn huyện tuy nhiên bão 

không đổ bộ vào. Tuy không ảnh hưởng do bão nhưng đợt lũ ngày 14 – 15/11/2013 đã 

làm thiệt hại lớn về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. Cụ thể: 

- Về người: bị thương 01 người Ông Phạm Minh Hớn, sinh năm 1970 ở xã Tam 

Quan Nam. 

- Về nhà cửa: Nhà bị sập, tốc mái, sạt ở 18 nhà, nhà bị ngập nước trên 1000 nhà. 

- Về sản xuất nông nghiệp: diện tích lúa bị ngập, trôi dạt mất giống 246 ha chân cao 

sạ cưỡng, lúa giống phục vụ sản xuất Đông Xuân bị ngập, hư hỏng trên 200 tấn, diện 

tích thủy sản bị thiệt hại 17,2 ha, sa bồi thủy phá 18,5 ha. 

- Về công trình giao thong, thủy lợi: sạt lở, sập 6 cầu, đường giao thong sạt lở, hư 

hỏng trên 20 km. 

Ước tổng giá trị thiệt hại trên 30 tỷ đồng. 

II  Phương hướng hoạt động năm 2014  

1. Trước mắt, tập trung chỉ đạo  BND các xã, thị trấn, các ban ngành trong huyện 

xây dựng hoàn chỉnh phương án PCLB năm 2014 phù hợp với tình hình ở địa phương, 

trình  BND huyện phê duyệt phương án PCLB từng xã, thị trấn làm cơ sở triển khai 

thực hiện. Chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai ở cấp huyện, 

cấp xã, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm những mặt chưa 

làm được để triển khai công tác PCLB năm 2014 đạt kết quả cao hơn, hạn chế thấp 

nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra. 

2. Kiện toàn BCH PCLB các cấp cấp đủ mạnh để thực thi nhiệm vụ. Nòng cốt là 

xây dựng các đội xung kích PCLB ở cơ sở tích cực phối hợp với nhân dân phòng 
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chống bão lụt có hiệu quả. Khi có áp thấp nhiệt đới, bão lụt xảy ra tổ chức trực ban 

24/24 giờ theo quy chế PCLB của Trung ương. Phân công lãnh đạo UBND huyện (là 

Trưởng, phó BCH PCLB huyện) phụ trách phía Bắc và phía Nam huyện để chỉ đạo kịp 

thời, đồng thời phân công thành viên BCH PCLB đứng chân địa bàn xã, thị trấn để 

phối hợp chỉ đạo nhịp nhàng, nhanh chóng. 

3. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc 

phục khẩn trương và có hiệu quả. Khẩn trương thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp 

(lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản) còn ở ngoài đồng; tổ chức kiểm đếm, neo đậu tàu 

thuyền trong bến an toàn; bố trí lực lượng xung kích những điểm xung yếu; bảo vệ 

tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân … 

4. Kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi người chết, bị thương, sửa chữa 

nhà ở, khôi phục sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường sau lũ lụt, sớm ổn định đời sống 

của nhân dân. 

Kính thưa các đồng chí! 

Thưa Hội nghị! 

Trên đây là báo cáo tham luận Công tác phòng, chống lụt bão năm 2013, phương 

hướng hoạt động năm 2014 của BCH PCLB huyện Hoài Nhơn. Xin chân thành cảm 

ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị đại biểu, chúc quý vị đại biểu sức 

khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./. 

     BAN CHỈ HUY PCLB HUYỆN HOÀI NHƠN 
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BỘ CÔN  AN 

CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BÁO CÁO THAM LUẬN 

Công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 

của lực lượng Công an tỉnh Bình Định 

 

Kính thưa: - Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh!  

    - Các đồng chí đại biểu! 

    - Thưa Hội nghị! 

Được sự cho phép của Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin báo cáo về công tác phòng 

chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 của 

lực lượng Công an tỉnh Bình Định, như sau: 

Công an tỉnh có lực lượng tập trung, được trang bị nhiều phương tiện phục vụ công 

tác phòng chống lụt bão (PCLB) và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (TKCN,CH); mặt khác 

trên địa bàn tỉnh có một số tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Duyên hải 

Nam Trung Bộ thuộc Bộ Công an, nên việc thực hiện phối hợp với lực lượng này để 

phòng chống lụt bão có những thuận lợi. Do vậy, Công an tỉnh xác định lực lượng 

Công an là một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác PCLB, TKCN, CH của 

tỉnh; là một trong những công tác trọng tâm thường xuyên của Công an tỉnh. 

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong năm 

2013, Công an tỉnh đã thụ động thực hiện triển khai nhiều biện pháp PCLB và TKCN 

cụ thể là: Đã chủ động bổ sung hoàn chỉnh và triển khai thực hiện phương án ứng phó 

với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong toàn lực lượng 

Công an tỉnh; kiện toàn Ban chỉ đạo PCLB và TKCN Công an tỉnh, thành lập Đội 

xung kích gồm 208 đồng chí sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức huấn 

luyện kỹ năng điều khiển phương tiện thủy CAND và tập huấn các kiến thức về 

PCLB, TKCN cho CBCS làm nhiệm vụ PCLB và TKCN.  iám đốc Công an tỉnh 

cũng đã ban hành 22 công văn, điện khẩn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối 

hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan ( Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Trung 

đoàn CSCĐ Duyên hải Miền Trung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao 

thông Vận tải …),  BND các huyện, thị xã, thành phố; duy trì thường xuyên công tác 

kiểm tra công tác PCLB, TKCN, CH ở Công an các đơn vị, địa phương. 

Kết quả, trong năm 2013, các lực lượng Công an tỉnh đã theo dõi sát diễn biến các 

cơn bão, áp thấp nhiệt đới, triển khai lực lượng ứng trực 24/24h, bám sát các vùng 

trọng điểm bị bão, lũ lụt, áp thấp nhiệt đới, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở 

đất, khu dân cư quen biển, các khu du lịch, khu neo đậu tàu thuyền trú bão, xác định 

các khu vực có thể bị nước dâng do bão, lũ …, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Bộ 

đội Biên phòng, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Duyên hải Nam Trung Bộ; Chi cục 
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Khai thác và bảo vệ nông, lâm, thủy sản cùng chính quyền địa phương hướng dẫn hơn 

10.000 lượt phương tiện, 12.000 lượt ngư dân ra khỏi vùng biển nguy hiểm và tránh 

trú bão an toàn. Chủ động phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông bố trí lực 

lượng, tổ chức phân luồng, phân tuyến, chỉ huy điều hòa giao thông, xử lý các tình 

huống giao thông ách tắt giao thông ở những đoạn đường bị sạt lở, ngập nước; hướng 

dẫn giúp đỡ người và phương tiện giao thông nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực lũ lụt, 

đường ngập sâu, đường bị sạt lở … Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác PCLB ở các 

mục tiêu, công trình trọng điểm của tỉnh, phòng chống cháy nổ (nhất là các phương 

tiện thủy kinh doanh xăng dầu trên biển), yêu cầu các chủ kinh doanh xăng đầu thực 

hiện đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn khi kinh doanh 

xăng dầu trong mùa mưa bão. 

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ lớn từ ngày 14-17/11/2013,  iám đốc Công an tỉnh đã 

huy động hơn 500 lượt CBCS cùng nhiều phương tiện phối hợp với Trung đoàn Cảnh 

sát Cơ động Duyên hải Nam Trung Bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh và các lực lượng tại chỗ của địa phương tổ chức cứu nạn, cứu hộ, sơ 

tán dân tại các vùng bị nước lũ cô lập ở các huyện Tây Sơn, Vân Canh, Tuy Phước, thị 

xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn; đã cứu giúp hơn 3.500 lượt người dân ra khỏi 

nơi nguy hiểm; di dời hàng ngàn hộ dân đến nới an toàn; phối hợp với các ngành chức 

năng và chính quyền địa phương cấp phát hơn 05 tấn mì tôm, 500 thùng nước uống 

giúp dân vùng bị ngập nước, cứu giúp 02 phụ nữ sắp sinh đến bệnh viện an toàn và 

nhiều hoạt động khác góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và 

tài sản do mưa lũ gây ra. Huy động hơn 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh 

trực tiếp tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, như sửa chữa đường giao 

thông, giúp nhân dân sửa chữa nhà ở …; tổ chức dọn vệ sinh môi trường, phun thuốc 

khử trùng, phòng chống dịch bệnh sau báo lũ tại các khu dân cư; tổ chức nhiều đợt 

khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, lương thực thực phẩm cho nhân dân vùng bị lũ lụt. 

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã đóng góp trên 530 triệu đồng ủng hộ nhân dân. Đề 

nghị Bộ Công an cử các Đoàn khám bệnh, phát thuốc với trị giá 500 triệu đồng cho 

hàng nghìn người; ủng hộ cho nhân dân với số tiền gần 01 tỷ đồng. 

Trong nội bộ Công an, do có sự chủ trương trong công tác PCLB nên trong những 

năm qua trong lực lượng Công an không để xảy ra thiệt hại lớn; hồ sơ tài liệu được 

đảm bảo an toàn; không để can phạm nhân lợi dụng lụt bão thông cung, trốn trại; các 

công trình xây dựng cơ bản được đảm bảo … 

Kính thưa các đồng chí! 

Qua triển khai thực hiện công tác PCLB và TKCN năm 2013, Công an tỉnh rút ra 

một số kinh nghiệm để Hội nghị tham khỏa. 

Một là, công tác PCLB và TKCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực 

lượng Công an tỉnh, luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, mọi mặt của Đảng ủy 
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Công an Trung ương, lãnh đạo, Bộ Công an, của tỉnh ủy và  BND tỉnh. Phải quán 

triệt và thực hiên nghiêm túc phương châm  bốn tại chỗ  (chỉ huy tại chỗ; lực lượng 

tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Theo đó, tất cả Công 

an các đơn vị, địa phương phải chủ động kiểm tra bố trí lực lượng, sẵn sàng huy động 

các phương tiện, trang thiết bị như tàu thuyền, ca nô, xe tải, ô tô, thiết bị thông tin liên 

lạc, các trang thiết bị chuyên dụng, thông dụng khác để tham gia sơ tán, di dời dân, tìm 

kiếm cứu nạn, cứu hộ. 

Hai là, phải xây dựng phương án PCLB và TKCN thật cụ thể, phân công tùng lực 

lượng triển khai các biện pháp để đạt đượckết quả cao nhất. Để xây dựng được phương 

án, phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát địa bàn để 

nắm vững tình hình, đặt điểm có liên quan đến nhiệm vụ PCLB và TKCN trên từng 

địa bàn. Công an tỉnh đã khảo sát và xây dựng phương án với 05 phụ lục gần 50 trang, 

trong đó tập trung; Xác định địa bàn thường bị ảnh hưởng và phương án tình huống cụ 

thể sơ tán dân khi xảy ra bão lụt, đặc biệt là vùng thấp trũng, giao thông bị chia cắt; dự 

kiến phương án phân luồng, tuyến về giao thông; thành lập đội xung kích của lực 

lượng Công an Sẵn sàng ứng cứu tại các địa bàn trọng điểm gồm 208 đồng chí; kiểm 

tra nắm chắc phương tiện, trang thiết bị có thể sử dụng và huy động; điện thoại liên lạc 

với Ban quản lý các công trình trọng điểm, các cơ quan, đơn vị phối hợp trên địa bàn 

tỉnh, nhất với lực lượng vũ trang. 

Ba là,trên cơ sở địa bàn cụ thể ở địa phương, tình hình đặc điểm đã khảo sát để lập 

bản đồ PCLB và TKCN. Trên bản đồ phải thể hiện được các khu vực xung yếu; đường 

cơ động ngắn nhất để đến hiện trường; luồng tuyến giao thông sẽ sử dụng khi phân 

luồng; đánh dấu các cột mốc chuẩn, tiêu điểm làm mốc luồng chạy và những chướng 

ngại vật khi nước dâng cao để tránh rủi ro khi điều khiển phương tiện; khu vực sẽ di 

dời dân đến và nơi tập kết, neo đậu phương tiện. 

Bốn là,trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phải phối kết hợp chặt chẽ với các lực 

lượng Quân sự, Bộ đội Biên phòng, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Trung 

đoàn Cảnh sát Cơ động Duyên hải Nam Trung Bộ (E23 Bộ Công an). Phải xác định rõ 

người chỉ huy cao nhất tại hiện trường, thống nhất mọi mệnh lệnh, tránh mọi trường 

hợp các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ riêng lẻ, phân tán. Trong công tác chỉ đạo 

điều hành lực lượng phải được bố trí hợp lý, tránh tình trạng một nơi, một việc thì có 

quá nhiều lực lượng làm, còn địa bàn khác bị bỏ trống; hoặc mạnh ai nấy làm. Do đó 

cần phải lên danh sách và phân công nhiệm vụ cụ thể cho CBCS từng lực lượng, theo 

từng bộ phận như: Bộ phận ứng cứu tại chỗ; lực lượng cơ động sẵn sàng chi viện khi 

cần (để tìm kiếm người mất tích, sơ tán người, tài sản, tổ chức hướng dẫn giao thông, 

bảo vệ lãnh đạo, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn …). 

Năm là, định kỳ công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị PCLB, TKCN của công an 

các đơn vị, địa phương trước mùa mưa bão, qua đó chủ động sửa đổi, bổ sung các 
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phương án PCLB, TKCN; tổ chức huấn luyện, thực tập các phương án để sẵn sàng 

tham gia ứng cứu khi có tình huống đột xuất xảy ra; thường xuyên nắm chắc tình hình, 

chấp hành nghiêm túc các quy định về trực ban, trực chiến đấu; thường xuyên duy tu 

bảo dưỡng và vận hành các phương tiện khi cần có thể sử dụng và ứng phó kịp thời. 

Kính thưa các đồng chí! 

Trong thời gian tới để thực hiện tốt công tác PCLB và TKCN, phát huy những 

thành tích đã đạt được, Công an tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ công tác 

sau: 

1. Tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2013; xây dựng và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ của lực lượng Công an 

tỉnh năm 2014 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm  4 tại chỗ ; nêu cao tinh 

thần chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, đảm 

bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong mọi tình hướng. Tăng cường kiểm tra đôn 

đốc việc thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai lũ lụt 

và tìm kiếm cứu nạn của Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt ở những địa bàn 

trọng điểm về thiên tai, lụt bão. 

2. Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo PCLB và TKCN của Công an tỉnh và Công an các 

đơ vị, địa phương; phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho tùng thành viên. Kiểm tra, bổ 

sung lực lượng xung kích tại chỗ sẵn sàng tham gia PCLB, TKCN khi có yêu cầu. Xây 

dựng cơ chế hoạt động, huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, điều kiện 

đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, khắc 

phục hậu quả thiên tai, tai nạn. 

3. Rà soát, bổ xung hoàn chỉnh các phương án cụ thể, như: Phương án đảm bảo các 

công trình thủy lợi, thủy điện, các công trình trọng điểm của tỉnh; phương án phòng 

chống tội phạm, phương án đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; 

phương án di chuyển can phạn nhân … Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn trụ sở cơ quan Đảng, 

Nhà nước, các công trình trọng điểm, trại tạm giam, nhà tạm giữ … Không để kẻ địch, 

bọn tội phạm và phần tử xấu lợi dụng thiên tai để hoạt động phá hoại, chiếm đoạt tài 

sản của Nhà nước và nhân dân hoặc trốn khỏi nơi giam giữ. 

4. Triển khai thực hiện Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật phòng, 

chống thiên tai trong lĩnh vực, Công an tỉnh. Khai thác, sử dụng hiệu quả Trang tin 

điện tử của ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, PCLB và TKCN Bộ Công an, 

Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Bình Định, thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

nhằm đáp ứng kịp thời công tác PCLB và TKCN của các lực lượng Công an tỉnh. 

5. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, trực ban 24/24h trong mùa mưa bão; 

có phương án cụ thể, hợp lý huy động vật tư, phương tiện để phòng, chống thiên tai để 
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đạt hiệu quả cao nhất. Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Quân đội, Biên 

phòng, các Ban, Ngành, Trung đoàn CSCĐ E23 – Bộ Công an và Công an các tỉnh lân 

cận trong công tác phòng chống bão, cứu nạn, cứu hộ, sơ tán di dời dân nhằm hạn chế 

thấp nhất thiệt hại xảy ra. 

6. Chủ động trong công tác bảo quản, bảo dưỡng đánh giá thực lực các trang thiết 

bị, phương tiện; công tác dự phòng, dự trữ để chủ động đối phó khi có thiên tai, tai nạn 

xảy ra. Tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ về nguồn lực của Bộ Công an,  BND để tăng 

cường trang bị vật tư, phương tiện nâng cao năng lực PCLB, TKCN của lực lượng 

Công an tỉnh phục vụ hiệu quả công tác PCLB, TKCN tại địa phương. Tổ chức các lớp 

tập huấn nâng cao về năng lực về PCLB, TKCN; huấn luyện kỹ năng bơi lội, kỹ năng 

sử dụng phương tiện thủy, các trang thiết bị cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. 

Kính thưa các đồng chí! 

Thưa Hội nghị! 

Trên đây là báo cáo tham luận về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của lực lượng Công an tỉnh Bình 

Định. 

 Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị đại 

biểu./. 

TM  CÔNG AN TỈNH 
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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BÁO CÁO THAM LUẬN 

Công tác PCLB và TKCN năm 2013, 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 

I- TÌNH HÌNH THI N TAI NĂM 2013 

1. Diễn biến thi n tai: 

Những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

nên thời tiết diễn biến rất thất thường. Đầu năm nắng kéo dài gây khô hạn; cuối năm 

mưa lũ nhiều và không theo quy luật như những năm trước. Trên toàn tỉnh, trong năm 

2013 thiên tai đã làm 31 người chết, 14 người bị thương. Đặc biệt, vào giữa tháng 11, 

Bình Định hứng chịu lũ lịch sử do bão số 15 gây ra, gây thiệt hại nặng nề về người và 

của, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng giao thông. 

2  Tình hình thiệt hại: 

Trong các ngày 15 và 16/11/2013 lượng mưa lớn gây ngập trên diện rộng ở khắp 

các địa phương trong tỉnh, mạng lưới giao thông bị lũ tràn qua và gây xói lở nghiêm 

trọng, có nhiều đoạn bị chia cắt hoàn toàn, không thể lưu thông. Tình hình cụ thể: 

a/ Đối với hệ thống quốc lộ: 

- Quốc lộ 19: đoạn đường đèo An Khê sạt lở nhiều đoạn, có vị trí ăn sâu ½ mặt 

đường, khối lượng sạt lở hơn 37.500m
3
; nhiều vị trí qua địa bàn huyện Tây Sơn, Tuy 

Phước và thành phố Quy Nhơn bị ngập sâu (1 ÷ 1,5)m, giao thông bị chia cắt hoàn 

toàn. 

- Quốc lộ 1 - đoạn qua địa bàn thị xã An Nhơn: đường đầu cầu phía nam cầu Bình 

Định bị cuốn trôi 30m; cầu Huỳnh Kim 1 bị xói lở sâu mố cầu phía nam; cầu bản tại 

ngã tư giao với đường Trần Phú bị sạt lở sâu đường đầu cầu phía thượng lưu; nhiều vị 

trí nước tràn qua đường, ngập sâu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.  

b/ Đối với hệ thống tỉnh lộ: 

- ĐT.636B ( ò Bồi – Lai Nghi): tại Km25 nền mặt đường BTXM L = 50m bị cuốn 

trôi hoàn toàn; một đoạn mái taluy hơn 200m bị đổ sập, xói sâu vào mặt đường BTXM 

hơn 1,5m; rất nhiều vị trí nền đường sạt lở, tạo hàm ếch. Tại đoạn Km0+500 ÷ 

Km1+850 nhiều vị trí bị xói lở nặng với chiều dài gần 400m tương ứng với 3.000m
3
, 

diện tích mặt đường bị hư hỏng hơn 4.000m
2
. 

- ĐT.638 (Diêu Trì – Mục Thịnh): tại Km16+300 nền mặt đường (BTXM) bị cuốn 

trôi gây tắc đường; mố cầu Ngô La bị sạt lở, tạo hàm ếch; tứ nón thượng lưu cầu Suối 

Trình bị sập đổ, cuốn trôi. 
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- ĐT.639B (Chương Hoà – Nhơn Tân): tại Km115+940 nền mặt đường (BTN) bị 

cuốn trôi gây tắc đường.  

- ĐT.640 (Ông Đô – Cát Tiến): tại Km10+500 nền mặt đường (BTN) bị xói lở 

nặng, hơn ½ mặt đường, toàn tuyến có thời điểm bị ngập hoàn toàn. 

- ĐT.635 (Cát Tiến – Kiên Mỹ): cầu Bảo Tàng bị sạt lở sau mố phía nam làm sụt 

lún đường đầu cầu hơn ½ mặt đường sâu hơn 1,0m. 

- ĐT630 (Cầu Dợi – Kim Sơn): nước lũ xâm thực vào đường nhựa tại khu vực thôn 

Phú Hữu, xã Ân Tường Tây: chiều dài: 25m, khối lượng sạt lở: 125 m
3
; đoạn nối 

đường Tây tỉnh, trên địa bàn xã Ân Đức: trôi đất đắp nền đường: 120m
3
, bồi lấp hệ 

thống rãnh: 150 m
3
. 

Còn rất nhiều vị trí trên hệ thống đường tỉnh bị ngập sâu, nước tràn qua gây hư hại 

nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tổng giá trị thiệt 

hại ước tính khoảng 170 tỷ đồng. 

c/ Đối với hệ thống đường GTNT: 

Hệ thống đường GTNT trên tất cả các địa phương trong tỉnh đều bị ảnh hưởng, hư 

hại nghiêm trọng, đặc biệt là các địa phương: Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Nhơn, Tuy 

Phước. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 148 tỷ đồng. 

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCLB VÀ TKCN NĂM 2013 

1. Kết quả: 

- Trên cơ sở phương án phòng chống lụt bảo của ngành đã được phê duyệt, trước 

khi vào mùa mưa bão Sở  TVT đã tiến hành kiểm tra vật tư dự phòng như dầm thép, 

rọ đá, tà vẹt, bao tải … và thiết bị máy móc dự kiến sẽ được huy động trong trường 

hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó, đã tham gia cùng đơn vị quản lý đường kiểm tra các vị trí 

xung yếu trên các tuyến tỉnh lộ thường xuyên bị ngập lụt. 

- Song song với công tác chuẩn bị trên, Sở GTVT chỉ đạo các Ban QLDA, các đơn 

vị trực thuộc, các nhà thầu thi công các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ 

vượt lũ, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tiến hành đào vét rãnh thoát nước dọc, 

ngang, khai thông dòng chảy các cầu, cống trước mùa mưa. 

- Do có kế hoạch chuẩn bị ngay từ đầu năm và tuân thủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh, 

BCH PCLB và TKCN tỉnh, về cơ bản đã phần nào hạn chế được mức độ thiệt hại về 

kết cấu hạ tầng giao thông do mưa lũ gây ra đối với các tuyến đường được giao quản 

lý. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra đối với hệ thống tỉnh lộ, QL.19 uỷ thác quản lý và 

đường Quy Nhơn – Nhơn Hội ước khoảng 170 tỷ đồng.  

- Ngay trong thời điểm đỉnh lũ lịch sử vào ngày 16/11/2013 xảy ra trên địa bàn tỉnh, 

đứng trước nguy cơ đứt đường tại một số vị trí như Km7+200 tuyến ĐT.637 (Vườn 
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Xoài – Vĩnh Sơn), Km10+100 tuyến ĐT.640 (Ông Đô – Cát Tiến), Sở  TVT đã báo 

cáo khẩn cấp lên Lãnh đạo tỉnh, liên hệ Ban chỉ huy PCLB và TKCN của tỉnh huy 

động 4000 bao tải cát vận chuyển gấp đến nơi, kịp thời ngăn chặn nguy cơ xói lở, giảm 

thiểu thiệt hại đáng kể. 

- Sở  TVT đã bố trí người phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra 

giao thông một mặt ngăn cấm các phương tiện lưu thông, mặt khác phối hợp với đơn 

vị quản lý đường nhanh chóng tìm hướng đi khác để phân luồng, hạn chế ùn tắc giao 

thông trên Quốc lộ 19 và QL 1A 

- Sau khi dứt mưa và nước tạm rút, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở  TVT đã 

kịp thời chỉ đạo các đơn vị quản lý đường TW và địa phương khắc phục hậu quả như 

huy động thiết bị xe máy, lao động và cử cán bộ kỹ thuật luôn bám sát hiện trường để 

kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công khắc phục giai đoạn 1 nhằm đảm bảo giao thông 

thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và phương tiện vận tải. Thực tế cho 

thấy, trong vòng 24 giờ sau khi nước rút, trên các tuyến đường do Sở quản lý tình hình 

giao thông đã trở lại bình thường. 

- Sau mùa mưa lũ, Sở GTVT chỉ đạo phòng QL T đi kiểm tra thực tế hiện trường, 

phối hợp với chính quyền địa phương xác định khối lượng thiệt hại do mưa lũ gây ra 

để từng bước khắc phục nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ tốt cho sản 

xuất Đông Xuân và nhất là để nhân dân đón tết  iáp Ngọ, tết cổ truyền của dân tộc.  

2. Tồn tại: 

- Vốn dự phòng dành cho công tác khắc phục bão lũ được quy định là 5% kế hoạch 

vốn sửa chữa thường xuyên hàng năm là quá thấp. Do đó, các công trình giao thông hư 

hỏng nặng nề do bão lũ các năm trước gây ra vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn, ảnh 

hưởng đến công tác quản lý, duy tu bảo trì và phòng tránh thiên tai cho mùa mưa bão 

năm sau. 

- Kinh phí giải quyết bước I để đảm bảo lưu thông thông suốt cấp trên giải quyết 

chưa kịp thời, nên khó khăn đối với các đơn vị thi công khắc phục hậu quả bão lụt. 

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014 

1. Mục ti u chung: 

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2014 mưa bão xảy 

ra sớm với cường độ mạnh; mức độ tàn phá sẽ ác liệt hơn. Do vậy, cần phải hết sức 

quan tâm đến công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn để giảm nhẹ thiệt hại do 

thiên tai gây ra với mục tiêu: 

- Đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho các công trình giao thông khi bão lũ 

xảy ra, cần có kế hoạch kiểm tra an toàn công tình giao thông ngay từ quý II/2014, hạn 

chế thấp nhất thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. 
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- Phấn đấu thi công đảm bảo vượt lũ các công trình thoát nước trên các tuyến tỉnh 

lộ. 

2. Nhiệm vụ cụ thể: 

Để chủ động phòng chống thiên tai, lụt bão theo phương châm  chủ động phòng 

tránh, đối phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, khắc phục khẩn trương, có 

hiệu quả  đáp ứng mục tiêu của Ngành là đảm bảo giao thông suốt trong mọi tình 

huống, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN Sở đề ra một số nhiệm vụ sau đây: 

a. Cô    ác c uẩn bị  rước mùa mưa: 

- Trong quý II/2014 tiến hành củng cố, kiện toàn lại Ban chỉ huy PCLB và TKCN 

cấp Sở và từng đơn vị trong Ngành. Qua đó, triển khai phổ biến các nội dung của 

Thông tư 30/2010/TT-BGTVT của Bộ  TVT quy định về phòng, chống và khắc phục 

hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ. 

- Trong quý III/2014 các Ban chỉ huy PCLB cơ sở ở các đơn vị trong Ngành phải 

tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ trang thiết bị, tài sản của đơn vị mình; những chỗ 

nào có dấu hiệu hư hỏng như: nhà làm việc, các thiết bị phục vụ thi công, phương tiện 

thông tin liên lạc v.v … phải sửa chữa khắc phục ngay, tránh tình trạng khi có lụt bão 

mới tiến hành sửa chữa dẫn đến không đảm bảo an toàn chất lượng công trình. 

Với phương châm phòng tránh thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung quan 

trọng lồng ghép trong các dự án xây dựng giao thông, trong đó phòng là chính, nên 

việc chuẩn bị và thường xuyên theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thiên tai, bão, lũ để 

chủ động tổ chức việc đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong quá trình 

tham gia giao thông là khâu quan trọng. Khi có mưa bão xảy ra cần áp dụng phương 

châm 4 tại chỗ: vật tư, thiết bị, nhân lực và chỉ huy tại chỗ. 

+  ối vớ  các cô    rì   XDCB: 

- Yêu cầu Ban QLDA CT T đối với những công trình đã khởi công trước hoặc 

trong năm 2014 cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là những công trình, hạng 

mục công trình có thể bị ngập nước khi có lũ, phải đảm bảo tiến độ vượt lũ trước 

30/9/2014. 

- Các Ban QLDA ĐTXD trên địa bàn tỉnh có đầu tư xây dựng công trình giao thông 

phải có trách nhiệm chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng có kế hoạch đẩy nhanh 

tiến độ thi công đảm bảo vượt lũ trước tháng 30/9/2014 và có phương án di dời vật tư, 

thiết bị xe máy và con người ra khỏi vùng lụt bão nguy hiểm, đến vị trí an toàn nhằm 

tránh thiệt hại do lụt bão gây ra. 

+  ối vớ  cô    ác sửa chữa   ườ   xuyê : 

Công ty CP  iao thông thủy bộ Bình Định và các địa phương trên địa bàn tỉnh cần 

tiến hành kiểm tra quản lý toàn bộ hệ thống cầu đường, khơi thông dòng chảy các công 
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trình thoát nước; cầu, cống, rãnh thoát nước, đặc biệt lưu ý các vị trí xung yếu, có khả 

năng hư hỏng trong mùa mưa bão sắp đến, tiến hành sửa chữa kịp thời, gia cố nhằm 

giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. 

b.  ro   mùa mưa bão: 

Tất cả các cơ quan, đơn vị bố trí lực lượng ứng trực bão lũ đầy đủ, các đơn vị cần có 

kế hoạch cụ thể ứng phó với bão lũ, thường xuyên có lực lượng công nhân đi khơi 

thông mương rãnh thoát nước, cầu, cống; không để đọng nước trên mặt đường, quan 

tâm các công trình, đoạn đường xung yếu thường xuyên bị ngập nước. Các đơn vị 

quản lý đường bộ trong và sau các đợt mưa bão, phải kịp thời kiểm ra, báo cáo vụ thể 

tình hình mưa bão và những thiệt hại để có biện pháp xử lý khi công trình có sự cố xảy 

ra. Tăng cường công tác phối hợp, ứng phó kịp thời với các cơ quan hữu quan, chính 

quyền các địa phương trong công tác PCLB và TKCN. 

Công ty CP  iao thông thủy bộ Bình Định là đơn vị trực tiếp quản lý các tuyến 

đường tỉnh, Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1) và QL.19B phải 

bố trí trực 24/24 giờ tại các hạt quản lý đường bộ ở từng đoạn tuyến; tuần đường 

thường xuyên kiểm tra để phát hiện xói lở, đất sụt, cây đổ có thể gây hư hỏng cầu 

đường ách tắc giao thông, kịp thời xử lý bảo đảm giao thông thông suốt. Thường 

xuyên theo dõi những vị trí trọng yếu trên các tuyến có đèo, dốc và hay bị ngập lụt như 

ĐT.636 (Đập Đá – Phước Thắng), ĐT.636B ( ò Bồi – Lai Nghi), ĐT.637 (Vườn Xoài 

- Vĩnh Sơn), ĐT.640 (Ông Đô - Cát Tiến) … đây là những tuyến đường thường có sạt 

lở đất đá, mái ta luy nền đường, hệ thống thoát nước gây ách tắc giao thông. 

Khi có bão lụt các hạt quản lý đường bộ phải thường xuyên báo cáo tình hình cầu 

đường do hạt quản lý cho Ban PCBL của Sở đồng thời các phương tiện thông tin liên 

lạc phải luôn để tình trạng sẵn sàng thuận lợi cho việc huy động ứng cứu. 

Trên các tuyến Quốc lộ do TW quản lý, yêu cầu Công ty CP Quản lý và Xây dựng 

đường bộ Bình Định thành lập các tổ chức quan sát theo dõi diễn biến trên các vị trí 

trọng yếu trên địa bàn như: đèo Cù Mông, đèo Bình Đê, cầu  ành (QL.1), đoạn tuyến 

từ Km 10 đến Km 22 (QL1D), đèo An Khê, cầu Phú Phong (QL.19), đây là những 

đoạn hay bị sạt lở đất đá và có công trình hư hỏng, nhằm phát hiện những sự cố do 

mưa bão gây ra kịp thời xử lý đảm bảo giao thông. 

Đối với hệ thống giao thông nông thôn (đường huyện, đường xã và thôn xóm), 

 BND các huyện phải có phương án phòng, chống lụt bão cụ thể để đảm bảo giao 

thông an toàn cho nhân dân, giảm thiểu bị chia cắt khi có lũ lớn; khôi phục nhanh 

chóng và cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân vùng lũ. 

Khi có sự cố xảy ra phải triển khai ngay công tác khắc phục, xác định khối lượng 

thiệt hại hư hỏng, lập báo cáo và các trình tự theo Thông tư số 30/2010/TT - BGTVT 

ngày 01/10/2010 của Bộ GTVT. 
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Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cơ quan liên quan trong công tác PCLB 

và TKCN. 

c. K  hoạc  k        dự   ò   v    ư k ắc phục bão lũ: 

- Hệ khung Beil lay đơn dài 39md và Dầm I450 (đã có tại Công ty CP  T thủy bộ 

Bình Định). 

- Rọ đá:  1200 cái       x           250.000đ/cái  = 300.000.000đ 

- Đá hộc:  800 m
3
         x           140.000đ/m

3
  = 112.000.000đ 

- Gỗ xẻ các loại: 10 m
3
           x        4.650.000đ/m

3  
=   46.500.000đ 

- Nhiên liệu:  2 tấn           x      24.680.000đ/tấn =   49.360.000đ 

  Tổng cộng                                                      507 860 000đ 

d. Kế hoạch huy động thiết bị xe máy: 

- 2 ôtô đầu kéo (Công ty CP T thủy bộ Bình Định 01 chiếc  + Công ty CP XD  T 

Bình Định 01 chiếc). 

- 2 máy ủi D65 (Công ty CP T thủy bộ Bình Định 02 chiếc). 

- 2 máy san tự hành (Công ty CP T thủy bộ Bình Định 02 cái). 

- 10 Ôtô tải (Công ty CP T thủy bộ Bình Định 06 chiếc + Công ty CPXD Bình 

Định 04 chiếc). 

- 1 máy xúc lật (Công ty CP T thủy bộ Bình Định). 

- 3 máy lu loại 8 - 15 tấn (Công ty CP T thủy bộ Bình Định). 

- 1 ca nô máy hiệu YAMAHA (Sở  TVT Bình Định) 

e  Công tác kiểm tra đôn đốc: 

- Trung tuần quý III/2014, Ban chỉ huy PCLB Sở  iao thông vận tải kiểm tra công 

tác PCBL tại các đơn vị quản lý giao thông vận tải kiểm tra công tác PCLB tại các đơn 

vị trực thuộc và các đơn vị quản lý giao thông trên địa bàn; chỉ đạo và đôn đốc khắc 

phục những tồn tại, thiếu sót để chủ động đối phó có hiệu quả khi bão lũ xảy ra. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra xem xét hiện trạng cụ thể, nếu có hư hỏng, giảm 

yếu, thì đề xuất biện pháp sửa chữa sớm để đảm bảo an toàn trong mưa lũ. 

- Phân công cán bộ có trách nhiệm trực liên tục, đề phòng kẻ gian lợi dụng lấy cắp, 

phá hoại tài sản, đảm bảo tuyệt đối cho người và tài sản của cơ quan trong mùa mưa 

lũ. 

Trên đây là một số nội dung tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2013 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của ngành giao thông vận tải Bình Định./.  

BAN CHỈ HUY PCLB VÀ TKCN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY KHAI THÁC 

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

BÁO CÁO THAM LUẬN 

Về công tác phòng chống lụt bão năm 2013 và  

phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 

Đánh giá công tác phòng chống lụt bão năm 2013 

I. Mở đầu Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định đang quản lý 

gồm 15 hồ chứa nước, 22 đập dâng lớn trên hệ thống sông Côn, Lại  iang và sông La 

Tinh, trên 700km kênh mương và hàng nghìn công trình trên kênh. Hàng năm phục vụ 

cấp nước tưới tiêu cho hơn 58.000ha. Về hiện trạng các công trình đầu mối hồ chứa do 

Công ty quản lý mặc dù đã được sửa chữa, nâng cấp nhưng trước tình hình bất thường 

của thời tiết, mưa lũ với cường suất lớn cho nên mọi tiềm ẩn gây ra sự cố công trình 

đều có thể xảy ra như thấm lậu qua đập đất, sạt trượt, xói lở mái thượng hạ lưu đập … 

dẫn đến sự cố công trình. Trường hợp xảy ra mưa lũ lớn vượt tần suất thiết kế ảnh 

hưởng an toàn công trình và vùng hạ lưu cũng là một trong những mối quan tâm của 

công tác phòng chống lụt bão hiện nay. Đối với các đập dâng trên sông trong mùa mưa 

lũ thường bị hư hỏng tiêu năng, xói lở hạ lưu, đặc biệt lũ lớn vượt qua đê gây xói lở 2 

bên vai đập - Trường hợp này đã từng xảy ra với công trình do Công ty quản lý (sự cố 

đập Lão Tâm năm 2005), gây ra thiệt hại rất lớn. Vì vậy công tác phòng chống lụt bão, 

chủ động đối phó với các tình huống bất lợi nhất của thời tiết nhằm đảm bảo an toàn 

công trình và vùng hạ du, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra trong mùa mưa lũ là một 

trong những nhiệm vụ luôn được quan tâm hàng năm. 

II. Đánh giá công tác phòng chống lụt bão năm 2013  

1  Tình hình mưa lũ: Tình hình mưa lũ năm 2013 tiếp tục diễn biến bất thường, 

các cơn bão xảy ra trong năm tuy không đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Bình Định song do 

ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12, 13, 14 và nhất là do ảnh hưởng của hoàn lưu 

áp thấp nhiệt đới vào giữa tháng 11/2013 gây ra mưa lũ rất lớn. Lượng mưa và mực 

nước lũ quan trắc được tại các công trình trong mùa lũ 2013: Tổng lượng mưa các 

tháng mùa lũ năm 2013 quan trắc được tại các công trình khá lớn so với trung bình 

nhiều năm, đặc biệt cường suất lượng mưa ngày rất lớn nên gây ra lũ lớn trên các sông 

và nước lũ tập trung nhanh nhất là lưu vực sông Côn – Hà Thanh.  
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Bảng lượng mưa mùa lũ tại các công trình năm 2013 

TT Công trình 

Lượng mưa (mm) Mưa 01 ngày 

lớn nhất tháng 

11 
Tháng 10  Tháng 11 Tháng 12 

1 Định Bình 379 830 2 334 

2 Núi Một 427 1028 8,5 628 

3 Hội Sơn 369 777 0 479 

4 Thuận Ninh 312 531 0 207 

5 Suối Tre 351 559 0 311 

6 Long Mỹ 443 909 6 433 

7 Hòn Lập 215 447 0 300 

8 Vạn Hội 420 522 0 199 

9 Tà Niêng 243 520 0 294 

10 Hà Nhe 219 603 0 320 

11 Quang Hiển 412 1025 0 460 

12 Trong Thượng 261 1074 0 347 

13 Cẩn Hậu 166 827 5 321 

14 Lại Giang 590 718 0 220 

15 Thạnh Hòa 228 415 3 192 

Do mưa lớn tập trung nên đỉnh lũ các sông trong tỉnh năm 2013 đều vượt trên mức 

báo động  cấp III, trong đó: 

Đỉnh lũ sông Côn tại Đại Bình (Nhơn Mỹ) lúc 0 giờ ngày 16/11 lên mức 15,77m; 

Đỉnh lũ sông Côn tại Thạnh Hòa lúc 05 giờ ngày 16/11 lên mức 9,68m – cao hơn đỉnh 

lũ lịch sử năm 1987 là 0,24m (ngày 19/11/1987); Đỉnh lũ sông Lại Giang tại Đập Lại 

Giang lúc 17 giờ ngày 15/11/2013 lên mức 9,20m. 

Bảng so sánh lượng mưa ngày các trận lũ lớn sông Côn: 

Ngày/tháng 

/ năm 

Đỉnh lũ  

Thạnh 

Hòa (m) 

Lượng mưa 24 giờ Max của lưu vực (mm) 

Định 

Bình 

Núi 

Một 

Thuận 

Ninh 

Hòn 

lập 

Long 

Mỹ 

Hội 

Sơn 

Thạnh 

Hòa 

19/11/1987 [9,44] - - - - - - - 

25/10/2005 [8,86] - 261 245 145 240 237 154 

18/11/2005 [8,04] - 207 171 136 160 161 170 

15/12/2005 [8,72] - 157 146 107 167 152 - 

26/11/2008 [8,68] - 195 142 136 209 136 206 

03/11/2009 [9,03] - 250 162 166 308 251 166 

18/11/2010 [8,12] - 52  89  53  - 167 103 

15/11/2013 [9,68] 334 628 207 290 433 479 192 
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Ghi chú :  

- Đỉnh lũ  tại Thạnh Hòa  bảng trên ghi trong dấu [  ] lấy theo mốc cao độ KTTV 

- Theo số liệu KTTV, lượng mưa ngày lớn nhất trận lũ lịch sử năm 1987 (tại 

Định Bình 300 mm, Vĩnh Kim 167 mm, Bình Tường 216 mm, Tân An 165 mm, 

Vân Canh 176 mm) thấp hơn lượng mưa của trận lũ 15/11/2013.  

Qua bảng thống kê trên, ta thấy lượng mưa 24 giờ max của năm lũ lớn nhất (năm 

2009) so với năm 2013 như sau: 

Năm 

Lượng mưa 24 giờ Max của lưu vực (mm) 

Định 

Bình 

Núi 

Một 

Thuận 

Ninh 

Hòn 

Lập 

Long 

Mỹ 
Hội Sơn Thạnh 

Hòa 

2009 - 250 162 166 308 251 166 

2013 334 628 207 290 433 479 192 

Các hồ chứa Núi Một và Hội Sơn do mưa lớn tập trung nên lưu lượng lũ đến hồ trận 

lũ ngày 15/11/2013 đạt và vượt lưu lượng lũ ứng với tần suất thiết kế công trình, cụ 

thể:  

TT 
Công 

trình 

Lưu lượng lũ (m
3
/s) 

Ghi chú 
QThực tế Qp% thiết kế Qp% kiểm tra 

1 Núi Một 1.125 1.125 1.125 Qp thiết kế  = Qp kiểm tra = 0,5% 

2 Hội Sơn 930 850 1.000 Qp t.kế  = 1%; Qp k. tra = 0,5% 

2  Công tác phòng chống bão lụt năm 2013 của Công ty: Với tinh thần chủ động 

PCLB đối phó với thiên tai, trước và trong mùa mưa lũ 2013 đã tập trung thực hiện 

một số công việc chính sau: 

- Trước mùa mưa lũ tiến hành kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình, gia cố sửa 

chữa những hư hỏng nhất là ở các công trình đầu mối; Lập và trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão trong đó 05 hồ chứa nước lớn trọng điểm 

gồm Núi Một, Hội Sơn, Thuận Ninh, Vạn Hội và Định Bình do Sở Nông nghiệp và 

PTNT phê duyệt Phương án PCLB theo ủy quyền của UBND tỉnh. 

- Tổ chức kiện toàn các Ban chỉ huy PCLB trong đó các hồ chứa nước lớn gồm Núi 

Một, Hội Sơn, Thuận Ninh, Vạn Hội, Chủ tịch UBND huyện, Thị Xã làm trưởng ban, 

riêng hồ Định Bình phó  iám đốc sở Nông nghiệp và PTNT làm trưởng ban; 10 hồ 

chứa nước còn lại do Chủ tịch  BND xã làm trưởng ban.  

Trước lũ, đã phối hợp tổ chức triển khai phương án PCLB các công trình, các thành 

viên trong ban chỉ huy đã kiểm tra, rà soát và thống nhất một số nội dung trong 

phương án (về tập kết vất tư, thiết bị dự phòng, chuẩn bị lực lượng xung kích, phân 
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công nhiệm vụ cũng như thống nhất về phương thức thông tin liên lạc, báo cáo tình 

hình vận hành xả lũ trong thời gian mưa lũ …) 

- Đầu tháng 8/2013 Công ty đã chủ động lập và thực hiện kế hoạch xả nước thừa để 

hạ thấp mực nước hồ để đón lũ theo qui trình, trong đó hồ chứa nước Định Bình đã 

tiến hành xả thừa qua tràn mặt và cửa xả đáy để hạ thấp mực nước hồ đảm bảo đón lũ, 

cụ thể:  

Trong tháng 9/2013, tổng lượng nước xả thừa 139 triệu m
3
 (lưu lượng xả lớn nhất 

156 m
3
/s); Tháng 10/2013 tổng lượng nước xả thừa qua tràn 369 triệu m

3
 (lưu lượng 

xả lớn nhất 602 m
3
/s), đưa mực nước hồ từ cao trình 81,0m xuống cao trình 74m. Từ 

ngày 01 đến ngày 14/11/2013 – tức là trước khi đợt mưa lũ lớn ngày 15 - 16/11 xảy ra 

đã cho mở các cửa xả đáy để xả bớt lượng nước trong hồ (lưu lượng qua cửa xả đáy 

bình quân từ 260 đến 640 m
3
/s tổng lượng nước xả 153 triệu m

3
). Tổng lượng nước xả 

thừa đến thời điểm trước lũ ngày 15/11/2013 là 660 triệu m
3
.  

Riêng các hồ chứa nước còn lại, năm 2013 do tình hình thiếu nước, hạn hán nên 

mực nước các hồ thời điểm trước lũ (cuối tháng 9) đều xuống đến mực nước chết - 

không phải xả thừa. Thời điểm trước khi trận lũ lớn tháng 11/2013 các hồ chứa đều 

chưa đóng tràn tích nước, mực nước hồ thấp hơn cao trình ngưỡng tràn; Lượng nước 

trước lũ một số hồ chứa (thời điểm 07 giờ ngày 14/11/2013): 

TT Công trình 
Thiết kế Lượng nước hồ trước lũ 

MM (m) W (10
6
m

3
) MM (m) W (10

6
m

3
) 

1 Định Bình 91.93 226 81.65 113,3 

2 Núi Một 46.20 110 37.14 37,1 

3 Hội Sơn 68.60 44,5 63.66 23,9 

4 Thuận Ninh 68.00 35,36 65.62 24,7 

5 Vạn Hội 44.00 14,5 42.25 12,0 

- Trong thời gian xảy ra mưa lũ tại các công trình đầu mối hồ chứa, đập dâng đã tổ 

chức duy trì trực ban 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra quan trắc công trình và diễn 

biến tình hình mưa lũ, kịp thời báo cáo cho các cấp có thẩm quyền biết để chỉ đạo; 

Trong thời gian mưa lũ lớn xảy ra việc quan trắc và báo cáo diễn biến mực nước hồ 

thực hiện theo từng giờ.  

3. Kết quả đạt được trong công tác ứng phó với trận lũ lịch sử tháng ngày 15 

đến 17/11/2013: Trong trận lũ lớn ngày 15 đến 17/11/2013, với tinh thần chủ động 

phòng chống nên khi nhận được thông tin dự báo thời tiết nguy hiểm, đã phối hợp 

cùng với các Ban chỉ huy PCLB tiến hành kiểm tra, rà soát các điều kiện phòng chống 

theo phương án được duyệt; Đặc biệt trong thời gian này các Ban chỉ huy cũng đã có 
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mặt tại công trình để kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống, vận hành điều 

tiết và đã đạt được một số kết quả:  

- Đối với các hồ lưu vực sông Kôn việc vận hành điều tiết hồ trong trận lũ từ ngày 

15 đến 17/11/2013 đã đạt được kết quả đó là: Đã giảm một phần lượng lũ về hạ lưu, 

trong đó đã cắt giảm tổng lượng lũ khoảng 130 triệu m
3 
và cắt lưu lượng đỉnh lũ qua hạ 

lưu các hồ từ 2500 đến 3500 m
3
/s, cụ thể các hồ như sau:  

+ Hồ Định Bình, trước khi đợt lũ xảy ra dung tích phòng lũ của hồ còn khoảng 100 

triệu m
3
 nên đã tạo điều kiện chủ động việc điều tiết hồ, giảm được lũ về hạ lưu cụ thể 

đã giảm lượng lũ về hạ lưu khoảng 80 triệu m
3
 và cắt lưu lượng lũ qua hạ lưu từ 

khoảng 1.000 đến 2.000m
3
/s (trong đó tại thời điểm nước lũ đến hồ đạt đỉnh đã cắt 

giảm lưu lượng về hạ lưu 1.016 m
3
/s); vì vậy đã có tác dụng giảm được đỉnh lũ và 

giảm lượng nước lũ về hạ lưu. 

+ Hồ Thuận Ninh, trong đợt mưa lũ lớn từ ngày 15 đến 16/11/2013, lưu lượng 

nước đến hồ lớn nhất 510 m
3
/s, lưu lượng nước qua tràn lớn nhất 95 m

3
/s nên đã cắt 

giảm được đỉnh lũ qua hạ lưu hồ 451 m
3
/s. Dung tích nước trữ lại trong hồ qua đó 

giảm lũ cho hạ lưu khoảng 07 triệu m
3
.  

+ Hồ Núi Một, trong đợt mưa lũ ngày 15 và 17/11/2013 toàn bộ lượng nước đến 

hồ đã tích trữ lại, cụ thể: cắt được lưu lượng đỉnh lũ 1.125 m
3
/s, cắt giảm tổng lượng lũ 

về hạ lưu khoảng 43 triệu m
3
. 

- Đối với hồ Hội Sơn, trước và sau thời gian lưu lượng nước đến hồ đạt đỉnh (Qđến = 

930 m
3
/s) toàn bộ lượng nước được tích trữ trong hồ nên đã cắt được đỉnh lũ qua hạ 

lưu khoảng 930 m
3
/s. Sau đó đã điều tiết một phần lưu lượng qua tràn với Qtràn = 90 

m
3
/s, vì vậy trong khoảng thời gian từ 15 đến 17/11/2013 hồ Hội Sơn đã giảm lượng lũ 

cho hạ lưu 09 triệu m
3
.  

- Đối với hồ Hồ Vạn Hội, lưu lượng nước hồ lớn nhất 56m
3
/s, lưu lượng qua tràn 20 

m
3
/s; Đối với các hồ khác trong trận lũ ngày 15 và 16 tháng 11 vừa qua đảm bảo an 

toàn, lưu lượng điều tiết qua tràn đều nhỏ hơn nhiều so lưu lượng nước đến hồ nên góp 

phần hạn chế thiệt hại cho hạ lưu. 

Ngay sau trận lũ, Công ty TNHH KTCT thủy lợi đã báo cáo tình hình vận hành điều 

tiết nước các hồ cho Sở Nông nghiệp &PTNT, UBND tỉnh, Tổng Cục thủy lợi - Bộ 

Nông nghiệp và PTNT; và trong chuyến công tác tại Bình Định ngày 19/11/2013 của 

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thứ trưởng Bộ NN& PTNT Hoàng Văn Thắng, 

cũng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác vận hành điều tiết các hồ chứa nước 

của Công ty trong đợt mưa lũ từ ngày 15 đến 17/11/2013 (đã cắt được đỉnh lũ đồng 

thời giảm lượng lũ về hạ lưu và không làm trầm trọng thêm lũ ở hạ lưu). 
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4. Một số khó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệm 

4.1. Một số khó khăn, hạn chế: Việc vận hành điều tiết nước các hồ chứa đợt lũ từ 

ngày 15 đến 17/11/2013 bên cạnh những kết quả đạt được, còn gặp một số khó khăn, 

hạn chế như sau: 

- Công tác dự báo thời tiết dài hạn cũng như ngắn hạn về lượng mưa chưa chính 

xác, nhất là dự báo cụ thể mưa cho khu vực miền núi trong đó có khu vực thượng 

nguồn các hồ; trong đó hồ Định Bình lưu vực rộng 1040km
2
 nhưng chỉ có một trạm đo 

mưa ở Vĩnh Sơn – (diện tích lưu vực khoảng 400 km
2
) và trạm đo mưa tại đầu mối hồ 

Định Bình, hai trạm đo mưa trên không phản ánh đầy đủ lượng mưa lũ của toàn bộ 

diện tích 1040 km
2 
lưu vực hồ Định Bình vì mưa lũ của lưu vực thượng nguồn hồ Định 

Bình có liên quan đến vùng tâm mưa của khu vực Ba Tơ – Quảng Ngãi và Kbang - 

 ia Lai (trong đợt mưa lũ vừa qua rất lớn); Mặt khác do chưa có các trạm quan trắc 

lưu lượng nước ở thượng nguồn cho nên việc dự báo nước lũ về hồ rất bị động (về 

diễn biến lưu lượng nước đến, đỉnh lũ, thời gian nào lũ đạt đỉnh không thể biết trước 

được) nên rất khó đưa ra các quyết định kịp thời.  

- Với trận mưa lũ từ ngày 15 đến 17/11/2013, lưu lượng qua tràn các hồ chứa nước 

đều thấp hơn lưu lượng nước đến hồ và chỉ khoảng trên 30% lưu lượng thiết kế xả lũ 

nhưng đã gây ra ngập lụt nặng ở hạ lưu do vậy khi công trình xả lũ theo thiết kế thì 

mức độ ngập lụt ở hạ lưu sau hồ sẽ còn nghiêm trọng hơn, trong đó: 

+ Nếu trường hợp xảy ra lũ lớn, hồ Định Bình xả lũ theo thiết kế Qtràn 0,5%  = 7.337 

m
3
/s thì vùng hạ lưu sau hồ từ Vĩnh Thạnh trở xuống sẽ ngập sâu và thiệt hại nặng;  

+ Đối với hồ Núi Một nếu xả lũ Qthiết kế  = 488 m
3
/s thì vùng hạ lưu sau hồ như 

Nhơn Tân, Nhơn Thọ và khu công nghiệp Nhơn Hòa sẽ bị ngập nặng; 

+  Hồ Hội Sơn nếu xả lũ theo thiết kế 444 m
3
/s thì vùng hạ lưu sẽ bị ảnh hưởng 

nặng, đặc biệt hàng chục hộ dân ở gần sông ngay sau hồ thuộc xã Cát Sơn sẽ bị đe dọa. 

Đối với hạ lưu sau hồ các công trình khác, tình hình tương tự cũng sẽ xảy ra.  

4 2  Bài học kinh nghiệm: Từ thực tế đợt mưa lũ vừa qua và những năm gần đây, 

thường xuyên đã xảy ra lượng mưa với cường suất rất lớn, lượng mưa ngày trên 

300mm, nhiều trận mưa ngày từ 400 mm đến 500mm vượt tần suất thiết kế các công 

trình (như lượng mưa ngày 03/11/2009 tại Vân Canh 503mm, lượng mưa ngày 

15/11/2013 tại Vĩnh Sơn 336mm, tại hồ Núi Một 628mm, tại Vân Canh 367mm, hồ 

Hội Sơn 479mm …) thời gian mưa chỉ tập trung xảy ra trong vòng 15 đến 18 giờ, gây 

ra lũ lên rất nhanh, đột ngột vì vậy qua trân lũ tháng 11/2013 rút ra một số bài học kinh 

nghiệm:  

- Chủ động trong công tác chuẩn bị trước lũ đặc biệt là trong quá trình lập và triển 

khai phương án PCLB cần đề cập đầy đủ các tình huống bất lợi nhất của thời tiết mưa 
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lũ cũng như tình hình công trình sẽ giúp cho Ban Chỉ huy có phương án chỉ đạo và 

ứng phó kịp thời, hiệu quả. 

- Công tác thông tin tuyên truyền, dự báo, cảnh báo lũ đến với người dân cần được 

quan tâm nhiều hơn nhất là trong tình hình khí hậu biến đổi hiện nay. 

- Tại các hồ chứa nước đặc biệt là các hồ chứa lớn trọng điểm, công tác trực ban 

trong thời gian mưa lũ bố trí cán bộ kỹ thuật đủ năng lực sẽ tham mưu giúp cho Ban 

chỉ huy PCLB chỉ đạo và quyết định vận hành an toàn công trình và vùng hạ lưu.  

III. Kiến nghị:  

- Các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn tiến hành 

cập nhật lượng mưa lũ thực tế vừa qua và thời gian gần đây để bổ sung Quy trình 

VHĐT các hồ chứa cho phù hợp.  

- Sớm ban hành Qui trình vận hành điều tiết liên hồ chứa lưu vực sông Côn gồm các 

công trình hồ Định Bình, Vĩnh Sơn, Núi Một, Thuận Ninh và đập Văn Phong … để 

nhằm thống nhất quản lý điều tiết dòng chảy nhất là trong mùa mưa lũ để nhằm khai 

thác có hiệu quả các công trình và hạn chế thiệt hại cho vùng hạ lưu. 

- Có kế hoạch xây dựng hệ thống cảnh báo, kiểm soát lũ đối với các khu vực KT-

XH ở vùng hạ lưu sông Côn nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ khi công trình xả lũ đúng 

thiết kế và phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay.  

- Qui hoạch, bố trí mạng lưới các trạm quan trắc mưa và lưu lượng nước nhất là dự 

báo mưa cho các lưu vực hồ chứa lớn; hỗ trợ các ứng dụng quan trắc tự động trong 

công tác dự báo mưa và kiểm soát lũ để phục vụ tốt việc vận hành điều tiết các công 

trình. 

Phương hướng nhiệm vụ chính công tác PCLB năm 2014 

1. Công tác chuẩn bị  

- Kiểm tra, rà soát kỹ lại 04 tại chỗ trong công tác phòng chống lụt bão;  

- Kiểm tra công trình trước lũ đánh giá năng lực làm việc của công trình, tiến hành 

gia cố khắc phục, sửa chữa nhưng hư hỏng đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa 

lũ, báo cáo hiện trạng công trình cho Sở Nông nghiệp và PTNT - tháng 8/2014. 

- Lập phương án PCLB các công trình, thành lập các ban chỉ huy và trình cấp có 

thẩm quyền quyết định, phê duyệt – xong trước 30/8/2014.  

- Phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ huy và các địa phương, đơn vị tổ chức 

họp triển khai phương án phòng chống lụt bão, tập kết vật tư vật liệu đến chân công 

trình theo phương án – cuối tháng 9/2014. 

- Đối với các hồ chứa kiểm tra, lập và thực hiện kế hoạch xả nước hạ thấp mực 

nước hồ đảm bảo đón lũ chính vụ theo qui trình. Đối với các đập dâng, đập bổi trên 
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sông, sau khi kết thúc tưới vụ 3 tiến hành tháo dỡ và mở cửa đập để đảm bảo tiêu thoát 

lũ. 

- Các công trình đang thi công sửa chữa sẽ đẩy nhanh tiến độ đảm bảo vượt lũ an 

toàn.   

2. Trong thời gian mưa lũ 

- Duy trì trực ban 24/24 giờ để kiểm tra quan trắc công trình và diễn biến mưa lũ. 

Kịp thời phát hiện và khắc phục những tình huống nguy hiểm, bất thường xảy ra. 

- Thực hiện báo cáo kịp thời về diễn biến mưa lũ và tình hình công trình cho Ban 

chỉ huy PCLB cấp trên biết để chỉ đạo theo qui định. 

- Tổ chức vận hành xả lũ và tích nước công trình theo qui trình và sự chỉ đạo của 

Ban chỉ huy PCLB, đảm bảo an toàn công trình và hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.  

3  Công tác sau lũ 

- Kiểm tra công trình, khắc phục kịp trời những hỏng của trận lũ- nếu có. Họp sơ 

kết đánh giá rút kinh nghiệm./.  

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

ỦY BAN MTTQ TỈNH  BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BÀI THAM LUẬN 

Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Bình Định nằm trong vùng khí hậu tương đối khắc nghiệt nắng nóng, mưa nhiều 

chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ, lại chịu sự tác động của tình trạng biến 

đổi khí hậu nên những năm gần đây, tình hình thời tiết diễn biến khó lường, mức độ 

tàn phá của bão lũ ngày càng lớn, đặc biệt vào trung tuần tháng 11 năm 2013 (từ ngày 

14 đến ngày 18/11), đã xảy ra cơn lũ lịch sử trên diện rộng do ảnh hưởng hoàn lưu bão 

số 15, gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.   

Để chủ động phòng, chống, đối phó với bão, lũ năm 2013 có hiệu quả, ngày 

16/8/2013, UBND tỉnh Bình Định đã có Chỉ thị 14/CT-UBND về công tác phòng 

tránh, giảm nhẹ thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013. Trên cơ sở Chỉ thị 

của UBND tỉnh và để chủ động trong công tác tham gia phòng tránh, giảm nhẹ thiên 

tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm  Chủ động phòng, tránh, thích nghi 

để phát triển , Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng 

các văn bản chỉ đạo hoạt động trong hệ thống Mặt trận, hướng dẫn Mặt trận các huyện, 

thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn phối hợp với chính quyền, và các ban ngành, 

hội, đoàn thể ở địa phương chuẩn bị về tinh thần, lực lượng, các điều kiện cần thiết 

tham gia phòng, chống, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, nhằm hạn chế 

tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, góp phần ổn định xã hội, thực 

hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của tỉnh. 

Trên cơ sở chương trình phối hợp hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh năm 2013, các tổ chức thành viên Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở cũng đã quán 

triệt Chỉ thị của UBND tỉnh và Trung ương xây dựng các phương án tham gia phòng, 

chống lụt bão và tìm kiến cứu nạn, nổi bật là Hội Chữ thập đỏ và Đoàn thanh niên 

cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã xây dựng kế hoạch và các phương án cụ thể trong công 

tác tham gia phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; các tổ chức thành viên khác đã 

làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của hội đoàn 

viên mình trong việc tham gia phòng, tránh, khắc phục, giảm nhẹ thiên tai …   

1. Kết quả thực hiện 

 rước khi xảy ra bão  lũ: 

- Mặt trận các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã chủ động nắm bắt tình 

hình, phối hợp với ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão địa phương, đơn vị kịp thời 

tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về tình hình diễn 

biến của bão, lũ; tổ chức rà soát những hộ dân ở vùng nguy hiểm và đã kịp thời huy 

động hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên giúp di dời hơn 5.000 



93 
 

người dân cùng tài sản ở những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng của mưa lũ tháng 

11/2013 như: Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn, Hoài Ân, Hoài Nhơn và Phù Cát, đến 

nơi an toàn. 

- Vận động nhân dân địa phương chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, giống và 

các nhu yếu phẩm cần thiết để ứng phó thiên tai thảm họa. Tổ chức kêu gọi, vận động 

quyên góp dự trữ hàng hóa cứu trợ, tích cực xây dựng hủ gạo tình thương, mô hình 10 

người giúp 01 người; thực hiện tốt cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 

một địa chỉ nhân đạo để giúp đỡ có hiệu quả trong thiên tai, thảm họa …  

- Chủ động phối hợp với lực lượng dân quân, du kích, thanh niên xung kích, thanh 

niên tình nguyện, người tình nguyện viên của địa phương tạo ra lực lượng phối hợp đủ 

mạnh phòng ngừa, ứng phó nhanh nhằm thực hiện phương châm chuẩn bị tốt lực 

lượng tại chỗ để sơ cấp cứu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại chỗ; hình thành các trạm, 

chốt sơ cấp cứu ở những điểm thường xảy ra tai nạn.    

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, hội viên, người tình nguyện viên về 

các kiến thức và kỷ năng phòng ngừa, ứng phó giảm nhẹ rủi ro thảm họa dựa vào cộng 

đồng, sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 

cho người dân, các em học sinh nhất là học sinh tiểu học về phòng ngừa, ứng phó thảm 

họa để tự bảo vệ được bản thân, gia đình và cộng đồng dân cư khi có thảm họa.      

Trong khi xảy ra bão  lũ: 

- Mặt trận và các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, 

chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở địa phương huy động 

lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ, các đội thanh niên xung kích triển khai ứng 

trực 24/24 tại các chốt điểm xung yếu, các khu vực đông dân cư, các công trình trọng 

điểm, địa bàn bị chia cắt do lũ gây ra, các tuyến đò ngang, bờ tràn … qua đó, đã huy 

động 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên và cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang cứu 

trên 3.000 người dân, vận chuyển 4.000 thùng mì tôm, 4.500 chai nước đến tận tay các 

gia đình bị cô lập trong nước lũ; tổ chức hơn 500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia 

trực tại các chốt chặn, hướng dẫn nhân dân, học sinh đi lại an toàn tại những vùng xảy 

ra bão, lũ. Tổ chức cho 300 đoàn viên, thanh niên ra quân đắp kè, gia cố 100 m bờ tràn 

có nguy cơ bị vỡ do nước lũ dâng cao tại các huyện Phù Mỹ, Phù Cát và thành phố 

Quy Nhơn ... 

Về cô    ác cứu tr , khắc phục sau khi xảy ra bão  lũ:    

- Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có Thư kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đóng góp ủng hộ đồng bào của tỉnh để sớm khắc 

phục hậu quả lũ lụt, qua đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 
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10 tỷ đồng, và đã kịp thời chuyển hỗ trợ cho các địa phương, gia đình bị thiệt hại về 

người và tài sản. 

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Mặt trận các địa 

phương hướng dẫn các Đoàn cứu trợ, các cá nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện việc 

cứu trợ theo yêu cầu của các đơn vị tài trợ hơn 5.000 suất quà, mỗi suất trị giá từ  

400.000 đồng đến 700.000 đồng cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ 20 gia đình 

có người chết, 13 người bị thương do lũ lụt gây ra, mỗi gia đình từ 2 đến 5 triệu đồng, 

với tổng trị giá hơn 03 tỷ đồng.  

- Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã huy động hơn 4.500 lượt cán bộ, chiến sỹ, đoàn 

viên, thanh niên, học sinh khối trung học phổ thông ra quân thực hiện các công trình, 

phần việc thanh niên như: hốt cát, khắc phục 38,5 ha ruộng bị sa bồi thủy phá, nạo vét 

hơn 10 km kênh mương nội đồng; tu sửa hơn 8 km đường giao thông nông thôn bị hư 

hỏng do mưa, lũ; gia cố, sửa chữa 5 km đê, kè, bờ tràn bị sạt lở; dọn vệ sinh môi 

trường, nạo vét bùn non, lau chùi bàn ghế cho hơn 30 điểm bệnh viện, trường tiểu học, 

mẫu giáo và các điểm sinh hoạt cộng đồng, tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí 

cho hơn 1.000 người dân các vùng bị ngập trong đợt lũ, trao tặng 3.110 suất quà, 20 

tấn hàng hóa: mì tôm, gạo, quần áo, sách vở ... trị giá hơn 2,0 tỷ đồng cho đối tượng 

là các em học sinh, thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên, giáo viên, các gia đình bị thiệt 

hại nặng nề do mưa lũ, các hộ gia đình có người mất, gia đình có nhà sập hoàn toàn 

do mưa, lũ. 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kêu gọi và hướng dẫn được 30 đoàn cứu trợ đồng bào bị 

thiệt hại với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng ...  

2  Đánh giá chung    

Có thể nói rằng, trong đợt lũ lụt giữa tháng 11 năm 2013, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên Mặt trận đã chủ động phối hợp 

triển khai kịp thời các phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn nên đã 

góp phần làm giảm nhẹ thiệt hại do cơn lũ lịch sử tháng 11 năm 2013 gây ra; đồng thời 

tích cực vận động các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân … trong và ngoài tỉnh 

ủng hộ và tổ chức cứu trợ đồng bào bị thiệt hại nhanh, kịp thời, đúng đối tượng và 

không để xảy ra sai sót. 

3. Kiến nghị: 

- Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống 

lụt bão và tìm kiếm cứu nạn như: áo phao, đèn pin, mũ bảo hộ, áo mưa... nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho các đội xung 

kích của các hội, đoàn thể, tổ chức thành viên. 
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- Hỗ trợ kinh phí tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho các đội thanh niên xung 

kích, thanh niên tình nguyện tại chỗ.  

4  Phương hướng hoạt động năm 2014: 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tham gia phòng chống lụt, bão tìm kiếm 

cứu nạn theo chương trình công tác hàng năm và theo chỉ đạo của tỉnh và các văn bản 

của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền công tác phòng, chống bão, lụt 

nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác chủ động phòng tránh bão lụt.   

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các đội thanh niên xung kích, thanh niên 

tình nguyện và tình nguyện viên Chữ thập đỏ; phổ biến các kinh nghiệm tổ chức các 

hoạt động phòng chống, khắc phục hậu quả bão, lũ; kịp thời thông tin về tình hình, 

diễn biến của bão, lũ và các biện pháp phòng tránh để giúp đoàn viên, thanh niên, học 

sinh, sinh viên nhất là các em thiếu nhi có ý thức tốt hơn trong việc tự vệ bản thân, 

nâng cao trách nhiệm cá nhân, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống và 

khắc phục hậu quả bão, lũ.  

- Xây dựng phương án kêu gọi, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ đảm bảo 

đúng, kịp thời./.        

 BAN CHỈ HUY PCLB VÀ TKCN UỶ BAN MẶT TRẬN 

TỔ QUỐC TỈNH BÌNH ĐỊNH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số: 1874/QĐ-UBND  Bình Định, ngày 11 tháng 6 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và  BND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Xét đề nghị của  iám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

1415/TTr-SNN ngày 09/5/2014 và đề nghị của  iám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 

401/TTr-SNV ngày 06/6/2014, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 07 tập thể và 14 cá nhân (có 

danh sách kèm theo); 

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu 

nạn từ năm 2012 đến năm 2013  

Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo Quyết định số 2091/QĐ- BND ngày 01/8/2013 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị 

định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng  BND tỉnh,  iám đốc Sở Nội vụ, Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./. 

 

Nơ     n: 

- Như Điều 3; 

- CT, các PCT  BND tỉnh; 

- Lưu VT, BTĐKT, K2 (11b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

(đã ký) 

L  Hữu Lộc 
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DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

I. Tập thể: 

1. Ủy ban nhân dân xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước; 

2. Ủy ban nhân dân xã Canh Vinh, huyện Vân Canh; 

3. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Thuận, huyện 

Vĩnh Thạnh; 

4. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã Nhơn Phúc, thị xã An 

Nhơn; 

5. Đội Thanh niên xung kích Phòng, chống lụt bão Huyện đoàn Tây Sơn; 

6. Công an tỉnh; 

7. Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

II. Cá nh n: 

1. Ông Hồ Xuân Tuyển, cán bộ giao thông thủy lợi thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy 

Phước; 

2. Ông Dương Ngọc Khoa, cán bộ giao thông thủy lợi xã Phước Hòa, huyện Tuy 

Phước; 

3. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch  BND xã Canh Vinh, huyện Vân Canh; 

4. Ông Nguyễn Văn Năng, thôn Định Quang xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh; 

5. Ông Đặng Văn Phùng, thôn Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh; 

6. Ông Nguyễn Văn Hồng, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Phù Mỹ; 

7. Ông Phan Văn Phùng, Tổ Quản lý hồ Diêm Tiêu, huyện Phù Mỹ; 

8. Ông Bạch Nhơn Tân, cán bộ Phòng Kinh tế, thị xã An Nhơn; 

9. Ông Nguyễn Trường Giang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Bình 

Định, thị xã An Nhơn; 

10. Ông Hồ Thanh Hưng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn; 

11. Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông 

đường thủy, Công an tỉnh; 

12. Thượng tá Nguyễn Đâu, Phó Trưởng phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Công an tỉnh; 

13. Trung úy Huỳnh Văn Cường, Nhân viên cơ điện tàu BP 32.04.03 Hải đội 2, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

14. Thiếu úy Vương Công Thanh, Nhân viên trinh sát Đồn Biên phòng cửa khẩu 

Cảng Quy Nhơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh./. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số: 1831 /QĐ-UBND                                           Bình Định, ngày 05 tháng 6 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão  

và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định năm 2014 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và  BND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Pháp lệnh PCLB ngày 20/03/1993 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều 

của Pháp lệnh PCLB ngày 24/8/2000; 

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ Quy định về 

tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, 

bão Trung ương, Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành 

và địa phương; 

Xét đề nghị của Văn phòng  BND tỉnh và Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống 

lụt bão và Tìn kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 74/TTr-PCLB ngày 29/5/2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh Bình Định năm 2014, gồm các thành viên có tên sau đây: 

1  Trưởng ban: Ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh. 

2  Phó Trưởng ban: 

- Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

- Ông Mai Thanh Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Ủy vi n Thường trực:  

- Ông Phan Trọng Hổ,  iám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thường trực công tác 

dự báo thiên tai, cảnh báo tàu thuyền, công trình phòng, chống lụt bão khi có sự cố. Tổ 

chức và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng trực ban phòng, chống lụt, bão tỉnh 

(Văn phòng PCLB tỉnh). 

- Ông Trương Đức Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Thường trực 

công tác tìm kiếm, cứu nạn người, cứu hộ công trình và các phương tiện gặp sự cố 

thiên tai, thảm họa. Tổ chức và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng trực ban tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh (Văn phòng TKCN tỉnh) và Sở Chỉ huy TKCN tỉnh. 
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4  Các ủy vi n: 

- Ông Trương Thanh Kết, Chánh Văn phòng  BND tỉnh; 

- Ông Trương Minh Cường, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Ông Trần Ngọc Thanh, Phó  iám đốc Công an tỉnh; 

- Ông Man Ngọc Lý, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; 

- Ông Nguyễn Thúc Đĩnh,  iám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ông Trần Châu,  iám đốc sở  iao thông vận tải;  

- Ông Nguyễn Kim Phương,  iám đốc Sở Công thương; 

- Ông Đào Quý Tiêu,  iám đốc Sở Xây dựng; 

- Ông Nguyễn Văn Cang,  iám đốc Sở Y tế; 

- Ông Trần Đức Minh,  iám đốc Sở  iáo dục và Đào tạo;  

- Ông Đặng Trung Thành,  iám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Phạm Vĩnh Thái,  iám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; 

- Ông Trần Công Sý, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; 

- Ông Nguyễn Chí Cường,  iám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Bà Phạm Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Ông Nguyễn Thị Phong Vũ, Bí thư Tỉnh đoàn; 

- Ông Trần Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh; 

- Ông Lê Hoàng Nghi,  iám đốc Sở Tài chính; 

- Ông Nguyễn Hữu Vui, Phó  iám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Ông Nguyễn Hữu Hào, Phó  iám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Ông Phan Như Hải, Phó  iám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Ông Bùi Thanh Bình,  iám đốc Viễn thông Bình Định; 

- Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh; 

- Ông Trần Sĩ Dũng,  iám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bình Định; 

- Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu,  iám đốc Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn; 

- Ông Huỳnh Ngọc Việt,  iám đốc Điện lực Bình Định; 

- Ông Bùi Văn Vương,  iám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn; 

- Chủ tịch  BND các huyện, thị xã, thành phố. 

Điều 2. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có nhiệm vụ: 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch 

phòng tránh, đối phó lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn người, cứu hộ 

các công trình sự cố, các phương tiện lâm nạn trên đất liền, trên sông, trên biển, sự cố 

tràn dầu và các thảm họa do thiên tai, bão, lụt gây ra trên địa bàn tỉnh trong cả 03 giai 
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đoạn chuẩn bị phòng ngừa, đối phó và khắc phục hậu quả do thiên tai, thảm họa nhằm 

bảo vệ sản xuất, tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước; đảm bảo giao thông vận 

tải, thông tin liên lạc thông suốt, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong 

và sau khi thảm họa, thiên tai, bão, lụt xảy ra. 

- Chỉ đạo huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ 

tìm kiếm cứu nạn người, cứu hộ đê điều, hồ chứa nước, các công trình trên địa bàn 

tỉnh khi gặp sự cố, phương tiện tàu thuyền, máy bay lâm nạn, tài sản của nhà nước, tập 

thể và nhân dân trong trường hợp thiên tai, thảm họa xảy ra; ứng cứu sự cố dầu tràn 

trên sông, đầm, biển. 

- Điều động và tổ chức, phối hợp với các lực lượng, các loại phương tiện của các 

địa phương, các tổ chức và cá nhân (kể cả các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh) để thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng, 

kịp thời và hiệu quả. 

- Thực hiện Quy chế trực ban, chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác 

phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật.  

Điều 3. Chánh Văn phòng  BND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

 BND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh và 

các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 

ký./. 

 
Nơ     n:   
- Như Điều 3; 

- BCĐ PCLBTW (để b/c); 

-  BQ  TKCN (để b/c); 

- TT Tỉnh ủy (để b/c); 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT  BND tỉnh; 

- Văn phòng PCLB tỉnh; 

- Văn phòng TKCN tỉnh; 

- Lưu: VT, K13.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(đã ký) 

L  Hữu Lộc 
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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

BAN CHỈ HUY PCLB VÀ TKCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số: 46 /QĐ-PCLB                                                Bình Định, ngày 05 tháng 6 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ph n công nhiệm vụ thành vi n Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão  

và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định năm 2014 

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TKCN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và  BND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Pháp lệnh PCLB ngày 20/03/1993 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều 

của Pháp lệnh PCLB ngày 24/8/2000; 

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ Quy định về 

tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, 

bão Trung ương, Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành 

và địa phương; 

Xét đề nghị của Văn phòng  BND tỉnh và Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống 

lụt bão và Tìn kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 74/TTr-PCLB ngày 29/5/2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định năm 2014 như sau: 

- Các thành viên thuộc các sở, ban, ngành tỉnh: 

+ Chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của sở, ban, 

ngành mình quản lý; 

+ Theo dõi, kiểm tra đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn 

chung của tỉnh và tại các huyện, thị xã, thành phố theo sự phân công (Theo phụ lục 

đính kèm Quyết định này). 

- Các thành viên là Chủ tịch  BND các huyện, thị xã, thành phố: 

+ Chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn  địa phương 

mình quản lý; 

+ Phối hợp chặt chẽ với các thành viên được phân công theo dõi địa phương mình 

trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm 

cứu nạn và triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với thiên tai, thảm họa xảy ra 

trên địa bàn quản lý. 
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- Các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn  tỉnh chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng chống 

lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về những nhiệm vụ đã được phân công; chấp hành 

sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Ban chỉ huy phòng chống lụt 

bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh khi có các tình huống đột xuất về thiên tai trên địa bàn 

tỉnh. 

Điều 2: Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn  tỉnh, 

các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch 

 BND các huyện, thị xã, thành phố cà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./. 

 

 
Nơ     n:   
- Như Điều 3; 

- BCĐ PCLBTW (để b/c); 

-  BQ  TKCN (để b/c); 

- TT Tỉnh ủy (để b/c); 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT  BND tỉnh; 

- Văn phòng PCLB tỉnh; 

- Văn phòng TKCN tỉnh;  

- Lưu: VT, K13.  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

(đã ký) 

 

L  Hữu Lộc 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
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PHỤ LỤC 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định năm 2014   

(Kèm theo Quyết định số 46 /QĐ-PCTT ngày 05 tháng 6 năm 2014 của Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) 

 

TT Họ và t n Đơn vị công tác Chức vụ Nhiệm vụ ph n công 

01 Ông Lê Hữu Lộc Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban 
Phụ trách chung, trực tiếp chỉ huy công tác PCTT và TKCN 

trên địa bàn tỉnh. 

02 Ông Hồ Quốc Dũng 
Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh 

Phó Trưởng 

ban Thường 

trực 

Thường trực công tác PCTT và TKCN; giúp trưởng ban giải 

quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách có liên quan đến 

PCTT và TKCN; thay thế Trưởng ban chỉ huy công tác 

PCTT và TKCN khi Trưởng ban vắng. 

03 Ông Mai Thanh Thắng 
Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Phó Trưởng 

ban 

 iúp trưởng bản giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ 

trách có liên quan đến PCTT và TKCN.  

04 Bà Trần Thị Thu Hà 
Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Phó Trưởng 

ban 

 iúp trưởng bản giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ 

trách có liên quan đến PCTT và TKCN.  

05 Ông Phan Trọng Hổ 
 iám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

Ủy viên 

Thường trực 

Thường trực công tác dự báo thiên tai, cảnh báo công trình 

PCTT khi có sự cố; tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN tỉnh tổ chức công tác phòng tránh đối phó, khắc phục 

hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Tổ chức và trực tiếp chỉ 

đạo hoạt động của Văn phòng trực ban PCTT tỉnh. 

06 Ông Trương Đức Nghĩa 
Chỉ huy trưởng Bộ chỉ 

huy Quân sự tỉnh 

Ủy viên 

Thường trực 

Thường trực công tác tìm kiếm, cứu nạn người, cứu hộ công 

trình và các phương tiện bị lâm nạn, gặp sự cố, thiên tai, thảm 

họa trên đất liền; tổ chức và trực tiếp chỉ đạo hoạt động Văn 

phòng trực ban tìm kiếm cứu nạn và sở chỉ huy TKCN để 

tham mưu, phục vụ cho Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đối với công tác chỉ huy, chỉ đạo 

điều động lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong mọi 

tình huống thiên tai xảy ra. 
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07 Ông Trương Minh Cường 
Chỉ huy trưởng BCH 

Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Ủy viên  

Thường trực công tác tìm kiếm, cứu nạn người, cứu hộ công 

trình và các phương tiện bị lâm nạn, gặp sự cố, thiên tai, thảm 

họa; Phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người và 

tàu thuyền lâm nạn trên biển. 

08 Ông Trương Thanh Kết 
Chánh văn phòng 

UBND tỉnh 
Ủy viên  

 iúp Trưởng ban, các Phó Trưởng ban tổng hợp, điều hành 

chung công tác PCTT và TKCN.  

09 Ông Trần Ngọc Thanh 
Phó giám đốc Công an 

tỉnh 
Ủy viên  

Phụ trách các vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, 

trong và sau khi thiên tai xảy ra.   

10 Ông Nguyễn Thanh Sơn 

Phó chỉ huy trưởng - 

Tham mưu trưởng 

BCH Quân sự tỉnh 

Ủy viên  
Phụ trách điều động và trực tiếp chỉ huy lực lượng quân đội, 

phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh của Trưởng ban. 

11 Ông Man Ngọc Lý 
Trưởng ban Ban quản 

lý các Khu kinh tế tỉnh 
Ủy viên  

Chỉ huy, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN các khu kinh tế, 

các cụm công nghiệp tỉnh. 

12 Ông Nguyễn Văn Cang  iám đốc sở Y tế Ủy viên  
Phụ trách sơ, cấp cứu nạn nhân, phòng tránh dịch bệnh, tiêu 

độc, khử trùng nguồn nước. 

13 Ông Phạm Vĩnh Thái 
 iám đốc Đài PTTH 

Bình Định 
Ủy viên  

Phụ trách thông tin tuyên truyền, cảnh báo phục vụ công tác 

PCTT và TKCN. 

14 Ông Hà Văn Cát 
Chủ tịch Hội Chữ thập 

đỏ 
Ủy viên  

Phụ trách cứu trợ khẩn cấp, tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ 

xã hội. 

15 Ông Nguyễn Hữu Vui 
Phó giám đốc Sở NN 

và PTNT 
Ủy viên  

Phụ trách đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa nước 

trên địa bàn tỉnh. 

16 Ông Nguyễn Kim Phương 
 iám đốc Sở Công 

thương 
Ủy viên  

Phụ trách dự trữ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm 

khác phục vụ công tác PCTT và TKCN. 

17 Ông Nguyễn Hàng 
 iám đốc Viễn thông 

Bình Định 
Ủy viên  

Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT và 

TKCN. 
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18 Ông Trần Sĩ Dũng 
 iám đốc Trung tâm 

KTTV BĐ 
Ủy viên  

Phụ trách công tác dự tính, dự báo tình hình khí tượng thủy 

văn, thời tiết nguy hiểm. 

19 Bà Phạm Thị Thu Hồng 
Chủ tịch Hội Phụ nữ 

tỉnh 
Ủy viên  

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên 

truyền nâng cao nhận thức cộng đồng đối với các loại hình 

thiên tai trong tổ chức hội; đồng thời vận động, tiếp nhận, 

phân phối hàng cứu trợ do các đơn vị, tổ chức tài trợ. 

20 Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu 

 iám đốc Đài Thông 

tin Duyên hải Quy 

Nhơn 

Ủy viên  
Phụ trách thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT và TKCN 

tàu thuyền trên biển. 

21  Ông Huỳnh Ngọc Việt 
 iám đốc Công ty 

Điện lực BĐ 
Ủy viên 

Phụ trách công tác đảm bảo an toàn mạng lưới điện phục vụ 

công tác PCTT và TKCN. 

22 Ông Bùi Văn Vương 
 iám đốc Cảng vụ Quy 

Nhơn 
Ủy viên 

Phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn tàu 

thuyền trong khu vực vùng nước Cảng vụ Quy Nhơn quản lý. 

21 Ông Trần Đức Minh 
 iám đốc Sở  iáo dục 

– Đào tạo 
Ủy viên  

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT và TKCN huyện 

Hoài Ân. 

22 Ông Lê Hoàng Nghi  iám đốc Sở Tài chính Ủy viên  
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT và TKCN huyện 

Tuy Phước. 

23 Ông Trần Châu 
 iám đốc Sở Giao 

thông vận tải 
Ủy viên  

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT và TKCN huyện 

Tây Sơn. 

24 Ông Đặng Trung Thành 
Phó  iám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường 
Ủy viên  

Phụ trách các vấn đề về môi trường, tài nguyên đất. Theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT và TKCN huyện Phù Mỹ. 

25 Ông Đào Quý Tiêu  iám đốc Sở Xây dựng Ủy viên  
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT và TKCN huyện 

Phù Cát. 

26 Ông Trần Công Sý 
Trưởng ban Dân tộc 

tỉnh 
Ủy viên  

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT và TKCN huyện 

Vĩnh Thạnh. 
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27 Bà Nguyễn Thị Phong Vũ Bí thư Tỉnh đoàn Ủy viên  
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT và TKCN huyện 

Vân Canh. 

28 Ông Nguyễn Thúc Đĩnh 
 iám đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Ủy viên  

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT và TKCN thị xã 

An Nhơn. 

29 Ông Nguyễn Hữu Hào 
Phó giám đốc Sở NN 

và PTNT 
Ủy viên  

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT và TKCN đảm 

bảo an toàn cho người và tàu thuyền đánh bắt hải sản trên 

biển và phụ trách huyện Hoài Nhơn. 

30 Ông Phan Như Hải 
Phó giám đốc Sở LĐ - 

TB và XH 
Ủy viên  

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT và TKCN thành 

phố Quy Nhơn. 

31 Ông Nguyễn Chí Cường 
 iám đốc Sở Thông tin 

- Truyền thông 
Ủy viên  

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTT và TKCN huyện 

An Lão. 

32 
Chủ tịch  BND các huyện, 

thị xã và thành phố 
 Ủy viên  

- Chỉ đạo trực tiếp công tác PCTT và TKCN của địa phương 

mình quản lý 

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên được phân công theo 

dõi địa phương mình trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 

công tác PCTT và TKCN và triển khai các biện pháp khẩn 

cấp đối phó với thiên tai, thảm họa trên địa bàn quản lý. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH  

 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 10 /CT-UBND                                     Bình Định, ngày 28 tháng 5  năm 2014 

CHỈ THỊ 

Về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thi n tai 

 và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 

 

Trong những năm gần đây, tình hình thiên tai xảy ra rất khó lường với tần 

suất xuất hiện ngày càng tăng, cường độ lớn, đã gây nhiều thiệt hại về người, tài 

sản của nhà nước và nhân dân trong tỉnh. Để chủ động phòng tránh và ứng phó 

với thiên tai trong năm 2014 nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do 

thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, Chủ tịch  BND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

 BND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch  BND các huyện, thị xã, thành 

phố tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo phòng, 

chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt là PCTT và TKCN) năm 

2013; phát huy những mặt đã làm được đồng thời làm rõ nguyên nhân những 

mặt còn hạn chế, yếu kém, trên cơ sở đó xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 

2014 sát với tình hình thực tế. Xác định nhiệm vụ PCTT và TKCN là nhiệm vụ 

thường xuyên, là nội dung quan trọng lồng ghép trong các đề án, dự án và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các lĩnh vực, các ngành và địa 

phương. 

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN các ngành, các cấp, phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kinh 

nghiệm về phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho các cán bộ mới được bổ nhiệm 

phụ trách lĩnh vực PCTT và TKCN. Thường xuyên tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về các loại hình thiên tai và phương pháp phòng 

tránh, nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư để chủ động phòng tránh, 

đối phó có hiệu quả. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, 

phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng, nâng cấp, tu bổ đê điều, hồ chứa nước, 

cầu đường, các khu tái định cư cho nhân dân vùng thiên tai và các công trình 

khác trong kế hoạch năm 2014 có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, 

đảm bảo thi công hoàn thành vượt lũ trước ngày 31/8/2014. 
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2. Chủ tịch  BND các huyện, thị xã, thành phố có tránh nhiệm: 

Huy động mọi nguồn lực của địa phương theo quy định của pháp luật, các 

nguồn hỗ trợ của trung ương, của tỉnh để chủ động khắc phục hậu quả thiên tai 

các năm trước; kiểm tra sửa chữa, gia cố các công trình để đảm bảo an toàn và 

triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2014. 

Căn cứ phương án, kế hoạch PCTT và TKCN năm 2014 của địa phương, 

phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý về công tác phòng, chống, ứng phó 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tới cấp xã, cấp thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên 

địa bàn; chỉ đạo, tổ chức, xây dựng lực lượng xung kích cứu hộ, cứu nạn tại địa 

phương theo quy định, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

kế hoạch, phương án huy động lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác 

PCTT và TKCN theo phương châm  4 tại chỗ  để bổ sung, đảm bảo đủ số 

lượng, chủng loại, chất lượng cần thiết và huy động kịp thời khi thiên tai xảy ra. 

Hướng dẫn các địa phương, đơn vị, các hộ gia đình chủ động chuẩn bị kế hoạch 

phòng tránh, đối phó thiên tai cho mình và cộng đồng; đối với những vùng 

thường xuyên bị thiên tai chia cắt cần dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men 

và các nhu yếu phẩm khác đủ dùng ít nhất 07 ngày khi xảy ra thiên tai. 

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch  BND tỉnh về việc chủ động tổ chức, huy 

động lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng, chống, đối phó 

thiên tai trên địa bàn mình quản lý (sơ tán dân, bảo vệ đê kè, hồ chứa, cầu 

đường…). 

Tổ chức trực ban, theo dõi thường xuyên mọi diễn biến của thời tiết nhằm chủ 

động đối phó kịp thời. 

 Kiểm tra, rà soát, thống kê tình hình dân sinh ở những khu vực có nguy cơ 

cao, dễ xảy ra thiên tai như vùng ngập sâu ven cửa sông, suối, ven biển, hải đảo, 

ven ta -luy đường giao thông, sườn đồi, núi, thung lũng, hạ lưu các hồ chứa 

nước …, trên cơ sở đó xây dựng phương án, kế hoạch PCTT và TKCN thật cụ 

thể, chi tiết cho từng vùng, từng loại hình thiên tai và thông báo rộng rãi để nhân 

dân chủ động biết, phòng tránh khi thiên tai xảy ra.  

 BND các huyện, thành phố ven biển phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra chặt chẽ các trang thiết bị thông tin 

liên lạc, phao cứu sinh, trang thiết bị đảm bảo an toàn trên các tàu thuyền trước 

khi di chuyển sản xuất, đánh bắt hải sản trên các ngư trường. Khi có thời tiết 

nguy hiểm, bão, ATNĐ đang hoạt động trên biển, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Khí tượng thủy văn Khu vực 
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Nam Trung Bộ, Đài Thông tin Duyên Hải (Quy Nhơn Radio) thường xuyên nắm 

chắc số lượng tàu thuyền, ngư dân của địa phương đang hoạt động trên các vùng 

biển để kêu gọi, hướng dẫn ngư dân di chuyển phòng, tránh, ứng phó thiên tai, 

đồng thời báo cáo kịp thời về Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để 

theo dõi chỉ đạo. 

Chủ động sử dụng nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để chi cho công tác phòng tránh, đối 

phó và khắc phục hậu quả thiên tai nhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống của 

nhân dân vùng thiên tai, không trông chờ vào kinh phí hỗ trợ của tỉnh; kiên 

quyết không để người dân nào ở vùng thiên tai bị đói, rét. 

3. Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh: 

Đôn đốc  BND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành xây dựng 

phương án PCTT và TKCN năm 2014, thẩm định và trình  BND tỉnh phê duyệt 

xong trước ngày 31/8/2014 để thực hiện. 

Tổng hợp tình hình thiên tai, thảm họa, đề xuất với  BND tỉnh các biện pháp 

phòng ngừa, đối phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người, tài sản, tàu thuyền, công 

trình và khắc phục hậu quả thiên tai nhanh chóng, hiệu quả nhằm hạn chế đến 

mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra và định kỳ báo cáo kết quả công tác 

cho  BND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

Tổ chức tập huấn chuyên môn về công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai  

cho cán bộ làm công tác PCTT ở các ngành và địa phương. Phối hợp với Đài 

Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, Đài PTTH Bình Định, Viễn thông 

Bình Định và các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức thu thập tài liệu 

KTTV, dự tính, dự báo các loại hình thiên tai để tham mưu, đề xuất  BND tỉnh, 

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kịp thời thông tin, cảnh báo cho toàn dân và 

phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh, đối phó, đề ra các biện pháp khắc phục 

hậu quả thiên tai.  

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên đất 

liền, trên sông của tỉnh, chịu trách nhiệm tham mưu  BND tỉnh chỉ đạo, tổ 

chức, triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và là lực lượng chủ lực của 

tỉnh trong nhiệm vụ phòng tránh, đối phó và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh; chuẩn bị 

sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia giúp dân sơ tán, cứu hộ, cứu 

nạn kịp thời, có hiệu quả khi có lệnh của Chủ tịch  BND tỉnh. 

Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các sở, ban, ngành và các địa phương lập phương 

án, kế hoạch tìm kiếm cứu nạn cho từng vùng, từng loại hình thiên tai cụ thể. 
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Tiến hành tổ chức tập huấn, diễn tập triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn cho 

các đơn vị liên quan để chủ động thực hiện có hiệu quả trong công tác tìm kiếm 

cứu nạn. 

Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các sở, 

ban, ngành liên quan và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và 

triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn năm 2014. 

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu 

nạn trên biển, phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư vùng, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, các huyện, thành phố ven biển và các lực lượng chuyên trách 

khác tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm tàu thuyền đánh bắt và 

các phương tiện hoạt động trên biển không đảm bảo an toàn hàng hải, chở người 

hoặc hàng hóa quá tải trọng cho phép. Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và PTNT, Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, Đài 

Thông tin Duyên hải Quy Nhơn (Quy Nhơn Radio) và các địa phương ven biển 

thông tin liên lạc với các tàu thuyền đang đánh bắt trên biển biết diễn biến của 

bão, ATNĐ, thời tiết nguy hiểm và kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi tránh 

trú hoặc thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng an toàn. Thường xuyên nắm chắc tình 

hình tàu thuyền của tỉnh đang đánh bắt trên các ngư trường, báo cáo  BND tỉnh, 

Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh và cấp trên để chỉ đạo khi có thiên tai xảy ra. 

6. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng của ngành phối hợp với các cấp chính 

quyền địa phương và các ban, ngành liên quan có phương án, kế hoạch huy động 

lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại những khu vực 

xảy ra thiên tai, thảm họa trong cả ba giai đoạn trước, trong và sau khi thiên tai 

xảy ra (đặc biệt chú ý tại các vùng dân sơ tán đi và đến, tại các bến bãi neo đậu 

tàu thuyền ra, vào tránh trú thiên tai, bão, ATNĐ), kiểm tra và hướng dẫn an 

toàn cho các tàu thuyền hoạt động trên sông, trên đầm. Chuẩn bị sẵn sàng lực 

lượng, phương tiện, vật tư tham gia giúp dân sơ tán, tham gia cứu hộ, cứu nạn 

kịp thời, có hiệu quả khi có lệnh điều động của Chủ tịch  BND tỉnh. Phối hợp 

với chính quyền địa phương hướng dẫn nhân dân đi lại tại các bến đò ngang, 

những điểm ngập lụt sâu để đảm bảo an toàn tính mạng khi mưa lũ xảy ra. 

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 910/CT-BNN-TCTL ngày 14/03/2014 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đảm bảo 

an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2014; đối với các hồ chứa có 

nguy cơ mất an toàn phải xây dựng phương án tích nước hợp lý, tuyệt đối không 

tích nước đối với các hồ chứa không đảm bảo an toàn. 
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Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố có đê điều, hồ chứa 

nước hoàn thành công tác tu bổ đê điều, hồ chứa và các công trình liên quan đến 

phòng tránh thiên tai thuộc ngành quản lý đang thi công năm 2014 thực hiện 

đúng tiến độ vượt lũ an toàn, đúng thời hạn quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các dự án tái định cư vùng thiên tai đã được phê duyệt đảm bảo hoàn thành 

đúng tiến độ. Kiểm tra, lên kế hoạch dự phòng cung cấp giống cây trồng cho các 

địa phương để phục hồi sản xuất sau khi thiên tai xảy ra. 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương phổ biến, tuyên 

truyền Luật Phòng, chống thiên tai (số 33/2013/QH13) đã được Quốc hội thông 

qua tại kỳ họp thứ 13 ngày 19/06/2013 (có hiệu lực từ ngày 01/05/2014). 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các địa phương ven biển quản 

lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên biển, đặc biệt là khi gió 

bão, ATNĐ, thiên tai xảy ra; chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện đăng ký, 

đăng kiểm các phương tiện đánh bắt hải sản; tăng cường công tác quản lý, tuyên 

truyền, hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng phương tiện nghề cá thực hiện các 

biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi hoạt động khai thác; tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kinh nghiệm trong việc phòng, tránh, 

đối phó bão, ATNĐ cho ngư dân đồng thời hướng dẫn cách neo đậu tàu thuyền 

tại các khu tránh trú bão, thiên tai, tránh không để bị va đập làm chìm tàu thuyền 

trong khi neo đậu. 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đài Khí tượng thủy văn Khu 

vực Nam Trung Bộ, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn (Quy Nhơn Radio) 

khai thác có hiệu quả hệ thống thông tin của Bộ đội Biên phòng, Đài Thông tin 

Duyên hải ven biển phục vụ công tác kêu gọi, hướng dẫn ngư dân phòng tránh 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển. 

8. Sở  iao thông vận tải: 

Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành và các địa phương có phương án chuẩn bị vật 

tư dự phòng, bố trí sẵn ở những công trình xung yếu, những vùng trọng điểm 

trên các tuyến giao thông chính, quan trọng để kịp thời xử lý, ứng cứu và thay 

thế tạm khi công trình bị thiên tai làm hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt 

trong mọi tình huống đồng thời đảm bảo cho công tác cứu trợ, khôi phục nhanh 

chóng sản xuất, ổn định đời sống nhân dân vùng thiên tai.  

Phối hợp với  BND các huyện, thị xã, thành phố rà soát hệ thống cầu, đường, 

tràn qua đường tại các tuyến giao thông chính ở các vùng thường bị ngập lụt xây 

dựng các cột thủy chí, các biển cảnh báo nguy hiểm, đảm bảo an toàn giao thông 
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tại các điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người và phương 

tiện qua lại. 

9. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa 

phương quy hoạch tái định cư dân các vùng thiên tai, hướng dẫn xây dựng nhà 

ở, công trình phù hợp với từng loại hình thiên tai, từng vùng thực tế ở địa 

phương.  

10. Sở Công Thương: 

Làm việc với các nhà máy thủy điện có phương án, kế hoạch chuẩn bị sẵn 

sàng lực lượng, thiết bị, phương tiện, dự trữ vật tư, vật liệu cứu hộ công trình khi 

có sự cố; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương rà soát quy 

trình vận hành các hồ chứa và liên công trình thủy điện để vừa đảm bảo an toàn 

cho công trình vừa tham gia điều tiết cắt giảm đỉnh lũ và đảm bảo an toàn cho 

nhân dân vùng hạ lưu. 

Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành và phối hợp các đơn vị có liên quan có kế 

hoạch dự trữ hàng hóa, 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 khi 

có yêu cầu; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giá cả thị trường 

tránh trường hợp lợi dụng thiên tai găm hàng, tăng giá để trục lợi (đặc biệt là 

trong và sau khi thiên tai xảy ra). 

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương, các 

sở, ban, ngành có liên quan nắm chắc tình hình thiệt hại ở những vùng bị thiên 

tai, thảm họa, đề xuất với  BND tỉnh quyết định các biện pháp cứu trợ khẩn cấp 

nhằm ổn định đời sống nhân dân, không để người dân nào bị đói, rét, thiếu nước 

uống; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh phân bổ hàng cứu trợ của Trung ương, 

tỉnh, của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước ủng hộ theo đúng quy 

định, đúng đối tượng, đảm bảo công bằng, tránh tiêu cực, thất thoát và khiếu 

kiện của nhân dân. 

12. Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các bệnh viện, Trung tâm Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố và các địa phương tiến hành các biện pháp đảm bảo an 

toàn cho các cơ sở y tế, khám chữa bệnh và đảm bảo an toàn cho người bệnh khi 

xảy ra thiên tai, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc PCTT đủ dùng để 

thực hiện nhiệm vụ sơ, cấp cứu, điều trị nạn nhân, xử lý nguồn nước uống cho 

người, gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh môi trường không để dịch bệnh bùng 

phát trong và sau khi thiên tai, thảm họa, xảy ra. 
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13. Sở  iáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường có phương án, kế 

hoạch giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh ở những vùng thường 

xuyên bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa, hải đảo phù hợp với từng vùng, từng loại 

hình thiên tai, tránh tình trạng học dồn làm ảnh hưởng đến kết quả dạy và học 

của giáo viên, học sinh sau khi thiên tai xảy ra. 

14. Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các cơ quan viễn thông đóng 

trên địa bàn tỉnh có phương án, kế hoạch đảm bảo cho mạng thông tin liên lạc 

phục vụ công tác phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được thông suốt 

trong mọi tình huống, đặc biệt là khi thiên tai đang xảy ra.  

15. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn các 

biện pháp phòng tránh, đối phó thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản ở 

các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng 

thuộc khu, cụm công nghiệp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ 

công tác phòng tránh, đối phó thiên tai khi được huy động. 

16. Đài PTTH Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan thông tin đại chúng 

đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện 

công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình trong 

công tác phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Khi thiên tai xảy ra 

có trách nhiệm thông báo kịp thời và thường xuyên các thông tin về tình hình, 

diễn biến của thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của  BND tỉnh, Ban chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh để các sở, ban, ngành, các địa phương và nhân dân biết 

thực hiện. 

17. Trung tâm KTTV Bình Định tổ chức theo dõi thường xuyên tình hình khí 

tượng thủy văn phát các tin chính thức về áp thấp nhiệt đới, mưa, bão, lũ, thời 

tiết nguy hiểm, cung cấp kịp thời các bản tin cảnh báo và diễn biến của bão, lũ, 

thời tiết nguy hiểm, dự báo lưu lượng lũ về hồ chứa và trên các sông để đảm bảo 

công tác chỉ đạo phòng, chống lũ có hiệu quả. Tiếp nhận thông tin động đất, 

sóng thần từ Viện Vật lý Địa cầu thực hiện báo tin cảnh báo động đất, sóng thần 

kịp thời cho các sở, ban, ngành, các địa phương và nhân dân biết để triển khai 

các biện pháp phòng tránh theo đúng quy định của pháp luật. 

18. Các sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm chỉ đạo làm tốt công tác phòng tránh, đối phó thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn trong phạm vi của đơn vị mình quản lý. Đồng thời có phương án, kế hoạch 

chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện cần thiết để phối hợp tham gia công tác 

phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo sự chỉ đạo của 

 BND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 
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19. Khi xảy ra thiên tai, thảm họa, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

 BND các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo giải quyết tình huống xảy 

ra do thiên tai theo thẩm quyền quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo ngay 

Chủ tịch  BND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh biết để chỉ đạo và có 

biện pháp giúp nhân dân kịp thời đối phó với thiên tai, thảm họa. 

Chủ tịch  BND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch  BND 

các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo và triển khai 

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.                                                                                                                        

 

Nơ      : 

- Ban Chỉ đạo PCLBTW (để báo cáo); 

-  BQ  TKCN (báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND; 

- CT, các PCT  BND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, Báo, Đài PT-TH B.Định; 

-  BND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội ND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Đoàn TNSC HCM  

tỉnh, Hiệp Hội TS tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- TT PCTT và TKCN tỉnh; 

- Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu VT, CV 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

(đã ký) 

L  Hữu Lộc 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 21/CT-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước 

Hiện nay, trên cả nước có gần 7000 hồ chứa thủy lợi, thủy điện đang hoạt động, các 

hồ chứa này đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã 

hội, đặc biệt là phát triển nông nghiệp, ổn định đời sống nhân dân. 

Tuy nhiên, phần lớn các hồ chứa, nhất là các hồ thủy lợi vừa và nhỏ đã được xây 

dựng từ 30 đến 40 năm trước, số liệu tính toán, kinh nghiệm thiết kế, kỹ thuật thi công 

hạn chế nên nhiều hồ đập không còn phù hợp với điều kiện mưa lũ cực đoan hiện nay. 

Mặt khác, lực lượng quản lý, vận hành hồ còn mỏng, nhiều nơi không có đội ngũ đủ 

năng lực chuyên môn, thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng nên nhiều hồ đã bị xuống cấp, 

hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ sự cố. 

Công tác quản lý nhà nước về an toàn đập của các Bộ, ngành, địa phương dù đã có 

nhiều cố gắng nhưng vẫn còn lúng túng, bị động. Chất lượng quy hoạch chưa đáp ứng 

được yêu cầu, nhất là quy hoạch các hồ thủy điện nhỏ. Công tác quản lý, giám sát chất 

lượng công trình xây dựng trong thiết kế, thi công một số hồ đập thủy điện, thủy lợi 

nhỏ, nhất là đối với công trình do chính quyền cơ sở, các hợp tác xã, doanh nghiệp tư 

nhân làm chủ đầu tư còn hạn chế, chưa chặt chẽ; một số chủ đầu tư và nhà thầu không 

tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật nên đã để xảy ra sự cố trong quá 

trình thi công công trình. Việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập 

của chủ đập chưa đầy đủ, nghiêm túc: nhiều chủ đập chưa thực hiện kiểm định đập và 

kiểm tra tính toán lại dòng chảy lũ, khả năng xả lũ, chưa cắm mốc giới xác định phạm 

vi vùng phụ cận bảo vệ đập, chưa xây dựng phương án bảo vệ đập, phương án phòng 

chống lụt bão bảo đảm an toàn đập, chưa lập, phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt 

vùng hạ du. Nhiều hồ đập thiếu hệ thống quan trắc, chưa có hệ thống giám sát thông 

tin hồ chứa, chưa xây dựng hệ thống cảnh báo xả lũ cho vùng hạ du. 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường và sự 

xuống cấp theo thời gian tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến mất an toàn hồ chứa. Để tăng cường 

công tác quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý an toàn 

đập, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có hồ chứa triển 

khai thực hiện một số công việc chủ yếu sau đây: 
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1. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng và 

quản lý an toàn đập; phân cấp quản lý gắn với trách nhiệm cụ thể của từng Bộ, ngành, 

địa phương, chủ đầu tư trong việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình hồ chứa; bổ 

sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý an toàn đập; rà soát, quy định chặt chẽ về 

năng lực của tổ chức tư vấn, cơ quan quản lý dự án và nhà thầu thi công công trình hồ 

chứa để nâng cao chất lượng công trình; tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật, hiệu 

quả quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương đối với 

công tác quản lý đầu tư, xây dựng hồ chứa. Cập nhật, điều chỉnh quy trình vận hành để 

đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế và nâng cao hiệu quả sử dụng tài 

nguyên nước. 

2. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, rà soát các dự án 

chưa triển khai xây dựng (kể cả các dự án đã bố trí vốn), kiên quyết dừng thực hiện 

các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không đảm bảo phát 

triển bền vững. 

3. Củng cố lực lượng quản lý chuyên trách, đủ năng lực chuyên môn để quản lý an 

toàn hồ đập; thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho 

lực lượng quản lý, vận hành hồ chứa. 

4. Một số nhiệm vụ cụ thể: 

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền 

các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập. 

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các chủ đập trên địa bàn thực hiện các 

quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, kiên quyết xử lý đối với các chủ đập 

không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất 

lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 

các công trình hồ chứa trên địa bàn, nhất là đối với các hồ chứa do chính quyền huyện, 

xã và doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư. 

- Củng cố lực lượng quản lý hồ chứa có đủ năng lực, chuyên môn; tổ chức tốt việc 

theo dõi, kiểm tra hồ đập trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những 

nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự 

cố. 

- Chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Ban Chỉ 

huy Phòng, chống lụt, bão các cấp tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các 

hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn. Trên cơ sở đó, lập danh mục các hồ chứa hư 
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hỏng, xuống cấp và xây dựng phương án chủ động bảo đảm an toàn công trình và dân 

cư vùng hạ du. 

- Quyết định việc tích nước và bảo đảm an toàn đối với các hồ chứa trên địa bàn 

thuộc trách nhiệm quản lý; phối hợp chỉ đạo quản lý các hồ chứa trên địa bàn do Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương trực tiếp quản lý. 

- Chủ động chỉ đạo xây dựng, phê duyệt phương án phòng chống lũ, lụt, đảm bảo an 

toàn dân cư vùng hạ du trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập, đặc biệt là đối 

với các hồ chứa có dung tích lớn; tổ chức diễn tập, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng 

phó với các tình huống khẩn cấp. 

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 

07 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập để trình Chính phủ trong 

tháng 12 năm 2013, trong đó phân rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và 

các cơ quan liên quan, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương các 

cấp trong việc quản lý an toàn đập; nghiên cứu mô hình Hội đồng an toàn đập phù hợp 

để tăng cường quản lý an toàn đập. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ 

ban hành các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung lập, thẩm định, phê 

duyệt phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du hồ chứa trong tình huống xả lũ 

khẩn cấp và vỡ đập để thống nhất áp dụng; rà soát, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

quy định và hướng dẫn thực hiện các nội dung về quản lý an toàn đập. 

- Hoàn chỉnh Đề án xây dựng hệ thống thông tin giám sát hồ chứa phục vụ phòng, 

chống thiên tai, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; hướng dẫn một số địa 

phương lắp đặt hệ thống quản lý thông tin hồ chứa tại cơ quan chỉ huy phòng, chống 

lụt, bão cấp tỉnh; từng bước đầu tư trang bị hệ thống giám sát tự động, hệ thống cảnh 

báo xả lũ hạ du cho các hồ chứa thủy lợi lớn để hỗ trợ quản lý, vận hành và chỉ đạo 

ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. 

- Chỉ đạo, tổ chức lập phương án phòng, lũ, lụt cho vùng hạ du trong tình huống xả 

lũ khẩn cấp và vỡ đập theo quy định đối với các hồ chứa có dung tích lớn do Bộ 

quản lý. 

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, lập danh mục các hồ chứa thủy lợi có 

nguy cơ mất an toàn; sắp xếp thứ tự ưu tiên để từng bước sửa chữa, nâng cấp bảo đảm 

an toàn; phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cân đối, hỗ trợ có mục 

tiêu từ ngân sách Trung ương để sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa thủy lợi theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1419/VPCP-KTN ngày 20 tháng 02 năm 

2013. 
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- Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, quyết định việc tích nước bảo đảm an 

toàn đối với các hồ chứa do Bộ quản lý. 

c) Bộ Công Thương: 

- Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch các hồ chứa thủy điện; tiếp 

tục rà soát các dự án chưa triển khai xây dựng, kiên quyết, dừng thực hiện các dự án 

hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không bảo đảm phát triển bền 

vững. 

- Phối hợp với địa phương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, chủ đập quản lý hồ 

chứa thủy điện thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng và 

quản lý an toàn đập. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn; quyết định việc 

tích nước bảo đảm an toàn đối với các hồ chứa do Bộ quản lý (trừ các công trình thủy 

điện trên bậc thang thủy điện sông Đà do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề 

nghị của Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ về an toàn thủy điện Hòa Bình); 

kiên quyết không để các hồ chứa không bảo đảm an toàn tiếp tục tích nước. 

- Chỉ đạo các chủ đập thủy điện xây dựng phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ 

du trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập theo đúng quy định; đầu tư trang bị hệ 

thống giám sát tự động, hệ thống cảnh báo xả lũ hạ du cho các hồ chứa thủy điện để hỗ 

trợ quản lý, vận hành và chỉ đạo ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. 

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thủy lợi 

(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các địa phương chỉ đạo các chủ hồ chứa 

vận hành điều tiết, xả nước các hồ thủy điện phục vụ sản xuất; nông nghiệp và dân 

sinh. 

d) Bộ Xây dựng: 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương 

rà soát, bổ sung các quy định nhằm tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công 

trình xây dựng hồ chứa, đặc biệt chú trọng quản lý công tác tư vấn; quy định cụ 

thể điều kiện năng lực và kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn: lập quy hoạch, thiết kế, 

giám sát công trình hồ chứa; nâng cao trách nhiệm của cơ quan thẩm định, thẩm tra. 

- Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng liên quan đến 

kháng chấn động đất trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

đ) Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

- Tiếp tục xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy trình vận hành liên 

hồ chứa trên các lưu vực sông theo Quyết định số 1879/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 

năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy trình 

vận hành liên hồ chứa. 
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- Tăng cường nâng cao chất lượng dự báo mưa, lũ cho các lưu vực sông. 

e) Bộ Khoa học và Công nghệ: 

- Phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây 

dựng hoàn chỉnh các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quản lý an toàn đập. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ quản lý an 

toàn đập. 

g) Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính: Cân đối, bố trí hỗ trợ có mục tiêu từ 

ngân sách Trung ương trong dự toán ngân sách hàng năm và các nguồn vốn khác để 

sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi. Nghiên cứu, đề xuất nguồn 

thu ổn định để có kinh phí cho công tác bảo trì, sửa chữa nâng cấp hồ chứa thủy lợi và 

thực hiện các nội dung về quản lý an toàn đập. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính; Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị 

này./. 

Nơ      : 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- HĐND,  BND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg’ 

  các Vụ: TH, KTTH, NC, V.I, V.III, Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, KTN (3). Tuynh 

KT  THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

(đã ký) 

Hoàng Trung Hải 
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BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 910/CT-BNN-TCTL Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn 

công trình thuỷ lợi trong m a mưa lũ năm 2014 

Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diễn biến mưa lũ bất 

thường, cực đoan, đã xảy ra một số sự cố công trình thủy lợi gây thiệt hại về người và 

tài sản. Để chủ động ứng phó kịp thời và triển khai các phương án đảm bảo an toàn 

công trình thuỷ lợi, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. Chủ tịch Ủy ban nh n d n các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ 

đạo các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện các nội dung sau: 

a) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các chủ đập tiếp tục thực hiện nghiêm túc các 

nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước; 

b) Củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban 

chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, bảo đảm có đủ năng lực 

điều hành phòng, chống lụt, bão; 

c) Rà soát, xây dựng lực lượng quản lý chuyên trách, đủ năng lực để quản lý hồ, 

đập, đê điều và các công trình thủy lợi khác, tổ chức thực hiện đào tạo, đào tạo lại, tập 

huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, vận hành; 

d) Kiểm tra việc vận hành điều tiết các hồ chứa trên địa bàn theo Quy trình đã được 

phê duyệt, bao gồm cả việc phối hợp giữa đơn vị quản lý hồ chứa và chính quyền địa 

phương trong công tác vận hành hồ chứa. Rà soát, đánh giá những nội dung không phù 

hợp, báo cáo cấp thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm vận hành an 

toàn cho công trình và vùng hạ du; 

đ) Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa, công trình đê điều 

và các công trình thủy lợi khác, chủ động bố trí kinh phí để sửa chữa các hư hỏng 

nhằm bảo đảm an toàn công trình. Các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn phải xây dựng 

phương án tích nước hợp lý. Tuyệt đối không tích nước đối với các hồ chứa không bảo 

đảm an toàn; 

e) Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tu bổ, nâng cấp 

đê biển, đê sông, các công trình sửa chữa, nâng cấp đập, hệ thống tiêu thoát lũ, bảo 
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đảm an toàn trong mùa mưa 2014. Việc sửa chữa, nâng cấp các công - trình phải hoàn 

thành trước ngày 31/5/2014 đối với các địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ, Tây 

Nguyên và trước ngày 31/8/2014 đối với các địa phương thuộc khu vực Trung và Nam 

Bộ; riêng các hồ chứa nước đang thi công phải đảm bảo tiến độ và cao trình vượt lũ; 

g) Tổ chức kiểm tra, rà soát nhân lực, vật tư và thiết bị phục vụ công tác phòng, 

chống lụt, bão. Xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão cho các công trình. Bổ 

sung hệ thống cảnh báo khi xả lũ cho nhân dân vùng hạ du; 

h) Tiến hành kiểm định an toàn đập theo quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP 

ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. Đối với các hồ chứa xây dựng 

mới phải có phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du trong trường hợp xả lũ 

khẩn cấp và vỡ đập trước khi tích nước; 

i) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công 

Thương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện công tác đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn, thường xuyên 

tổng hợp tình hình, báo cáo  BND tỉnh, thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Tổng Cục Thủy lợi: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương hướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện pháp luật về an toàn công trình thủy lợi, tổnghợp và báo cáo Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/5/2014 đối với các tỉnh, thành phố khu 

vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và trước ngày 31/8/2014 đối với các tỉnh, thành phố khu vực 

Trung và Nam Bộ. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, an toàn công trình, phối 

hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương giao 

ban, tổng hợp báo cáo Bộ kịp thời; 

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 

21/CT-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác 

quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước và công tác sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa 

cấp bách năm 2013, tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 

ngày 05/4/2014. 

b) Cục Quản lý xây dựng công trình chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng phương án và 

chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong phạm vi quản lý và 

tổng hợp, báo cáo Bộ theo quy định. 
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c) Các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan, đơn liên quan theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao phối hợp với Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý xây dựng công trình giúp 

Bộ chỉ đạo và giải quyết các khó khăn để các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, 

chống lụt, bảo đảm bảo an toàn công trình./. 

Nơ      : 
- PTTg CP Hoàng Trung Hải (để b/c); 

- Bộ Công thương; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

-  BND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Tập đoàn điện lực Việt Nam; 

- Văn phòng TT Ban CĐPCLBTW; 

- Trung tâm Dự báo KTTVTW; 

- Tổng công ty Cà phê Việt Nam; 

- Lưu: VT, TCTL 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

(Đã ký) 

Cao Đức Phát 

 


