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Càn cü Luât Phông, ch6ng thiên tai ngày 1 9 thring 6 nàm 20 I 3 ;

Càn cü Nghi dinh sô 66lZO-t+ÀrO-Ce ngày 04 thang 7 nàm 2014 cüa Chinh
phü quy dlnh chi üét, hùong dân thi hành môt sô dièu cüa Lult Phông, chông
thiên tai;

Cân cü Quyét.dinh sô tOOtlqO-rrg lCày 0l thânC 7 nàm 2014 cùa Thù
tuong Chinh phù vê Ban hành kê ho4ch triên khai thi hành Luit Phông, chông
thiên tai;

Càn cü Quyét d\nh 44lz\l4.lQE-lTe ngàl 15 thring 8 nàm 2014 cüa Thü
tuong Chinh phù Quy tlinh chi tiêt vê câp dô rui ro thiên tai;

Càn cü Quyét dinh s6 46i2014lQE-TTg ngày 15 thrlng 8 nàm 2014 cüa
Thü tuong Chinh phri Quy dinh vè dy bâo, cành bâo vè truyèn tin thiên tai.

. Thsc hiÇn Quyét dinh s6 I7o/QD-UBND lcàI 08 thrl,ng 6 nàm 2015 cüa
Ûy ban nhân dân tinh ban hành ké ho4ch tông thé triên khai img phô su c6, thiên
tai và tim kiém criu n4n dén nàm 2020.

Nhàm chù tl§ng trong công tâc phông ngua, img phô ki.p thùi, hiÇu quâ,
giâm thiêu thiêt hai do su côwô dê, dô vô công trinh thùy lgi do thiên tai gây ra,
Sô Nông nghiÇp và Phât triên nông thôn - Co quan thuùng tryc Ban Chi huy
Phông, chông thiên tai và Tim kiém cr?u nan tinh xây dpg Ké hoach phông

:--^,:-
ngua, tmg phô sg cô vô tlè, tlô vô công trinh thüy loi do thiên tai gây ra trên diâ
bàrn tinh n}u sau:

A. Mgc dich, yêu càu và nhiÇm vg trqng tâm:

I. Mqc tlich:

Nhàm chü dông trong công tâc phông, ch6ng mg phd klp thùi câc sir cil vè
dê, công trinh thüy ioi, giâm thiéu dén mÉc thâp nhât nhüng thiêt hai vè nguÙi
và tai san do dô vô công tdnh thüy lqi, dê diêu.

I]BND TiNH TUYÊN QUANG
BAN CIIi HUY PHÔTTG cTIÔxc

THIÊN TAI vÀ TiM KIÉM cÜ.U NAN



Nâng cao tÉch nhiêm cùa chù <lâp và câc co quan nhà nuôc, câc don vi vi
tang nhân drân và moi câ nhân trong viêc rmg phô, khâc phfrc hâu quà do su cô
vô ttê, dô vô công trinh thùy lqi; gop phân làm giàm thâp nhât thiet h?i do sg c6
tlô vd công trinh thüy lqi, dê diêu; tlâp irng yêu câu nhiÇm 4r xây dqmg và phât
triên kinh té,- xâ hQi cüa tinh gÉn voi cüng c6 qu6c phông, an ninh và timg buôc
hQi nhâp quôc tê trong tinh hinh môi.

Cung cô, kiên,toan hê thi5ng rô chûc, hoat ttông Ban chi huy, Phông. chông
thiên tai và tim kiêm ciru n4n câc câp bào tlâm su chi tlao, phôi hqp và hiêp
ttèng ch{t chê giüa câc lqc luqng dê .dâp img kip thùi yêu càu img phô sy c6, tim
kiém cüu nan, cûu hô khi cô tinh hu6ng dô vô công trinh thùy lqi, dê dièu.

Chù dQng phông ngua, rmg phô ki.p thoi dê giàm thièu thiÇt h4i,vè nguài và
tài sàn do sg c6 công tinh thùy lqi, dê dièu gây ra. Khâc phr,rc khàn truong và
hiÇu quà sau sg cô. Nâng cao nàng lgc trong viÇc xü tÿ tinh huông, chi huy, dièu
hanh thuc hiên c6 hiÇu quâ phuong châm "bôn t4i chô" dê rmg phO sq c6 công
trinh thüy loi, dê diêu.

Giüp chinh quyèn và nhan dân chü ttQng trién khai ké ho4ch, biÇn phâp cân
thiâ, hqp lÿ trong và sau sg cii ttô vo công trinh thùy lqi, dê tlièu dé Lmg phô và
khàc phuc hâu quâ.

II. Yêu càu:

Quân triÇt thvc hiên cô hiêu quâ phuong châm "bôn tai chô" (Chi huy tai
chô; luc lugng t4i chô; phuong tien, vât tu tai chô: hâu càn t4i chô) và nguyên
tÉc phông ngùa, chü tt§ng, rmg phô kip thùi, khâc phsc khân truong và cô hiÇu
quà.

Bào tlà,rn an toà,n câc công trinh thuÿ lqi, dê dièu nhàn phuc vq t6t cho sàn

xuâr, lm thông hà,ng h6a và dài sông cùa n}ân drân.

So trin nguùi ra khôi khu qrc nguy hiém, noi không bào dâm an toà;_tâp
trung trièn khai biên phâp bâo dàm ar toà,n cho nguü, déc biêt rlôi tuqng dê b!
tôn thuong trong tinh huông sg cô dô vô công trinh thùy lqi, dê diêu.

Thgc hi§n ho4t dông tim kiém cûu nan. cüu chüa nguài bi thuong, hô tro
lüong thuc, thuiic chüa bÇnh, nu6c uông và nIu,yéu phàm khâc tai khu urc bi
chia càt, khu urc bi ânh huông do sg cô và dia tliêm so trin.

Tuân thü q"yét airl chi d4o, huy dQng khân câp ,è nhan lqc,.vêt tu,
phuong tiÇn, trang thiét bi, nhu yéu phâm dê kjp thü img phô voi su cô dô vô
công trinh thüy loi, dê diêu.

lll. NbiÇm vU trqng tâm:

Ùy ban nhân dân câc câp, Ban quan lÿ công trinh thùy tgi Tuyên Quang và
câc ban quân lÿ công tdnh thüy lgi co sô trên co sô bân kê ho4ch này xây drmg,
phê duyÇt phuong ân phông chông, img phô sr.r cô dàm bào ân toan công trinh
thùy loi, <lê diêu.
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Thuàng xuyên kiém tra, rà soât câp nhât, bô sung, horin thiên phuong rln
chri dông phông ngua, img phô vôi câc sg c6 công trinh thùy loi, dê rliêu dâm
bâo an toàn.

, Quan lÿ, dàu tu. duy tu, sùa chüa câc công tdnh thùy loi, dê dièu dâm bâo
tiên dô và chât luong xây drmg.

Huy dông nguàn luc.tà chinh cho công tâc phông, chilng, ûng ph6 sg cô
công trinh thüy loi, dê dièu. Thuc hièn xa.hài hôa, phZt huy ltit phuong châm
"Nhà nuôc và nhân dân cùng làm". rinh rhà hâch niriem cua tô juc, câ nhân,
doanh nghiÇp dôi voi xà hôi trong công tâc phông, ch6ng rmg phô su cô công
hinh thüy loi, tlê dièu.

B.. IQi dung ké hoach phông ngùra, ûng ph6 sB cô vû tIê, tIô vô công
trinh thûy lqi:

I. D{c diém tu nhiên và câc hinh th6i thiên tai xây ra trên itia bàn tinh
Tuyên Quang :

1. Vi tri tlia lÿ.

Tuyên Quang là tinh mièn nüi phia Bâc, cô toa dô dia lÿ tit 2lo3}' déî 220
40'vî.dô Bâc và 103050, dén 105040'kinh dô Dâng, Dia Éoi rrarr-I chinh cüa
tinh tiép giâp vôi câc tinh: Hà Giang, Cao Bàng, eâi C-,îf,ai Nguyên, Vinh
Phüc, Phü Tho và Yên Bâi.

2. Dic itiêm dia hinh

Dia hinh cùa Tuyén Quang tuong adi phtc rap. dia hinh chia cât manh bôi
nüi cao và sông suôi và dugc chia Làm 2 khu vgc:

. . Pf lù_rüi:ao phrin b6 o phia Bâc bao gôm Na Hang, Lâm Binh, phân
phia Bàc huyèn Chiêm Hôa và Hàm yên, tlQ cao tung binh so vôi màt nuôc
biên kioang 600 - 700m.

. Phia Nam tinh cô dia hinh thâp dà, it bi chia cât hon, cô nhièu ttài nüi
thâp, thmg lüng ch?y doc theo câc sông suôi hinh thànl câc khu ruông bâc
llrïF tlu.al lSi ch_o sàn xuât nông nghiêp thuôc câc huyên yên Son, Smr Diong,
thành phô Tuyên Quang; phia Nam câc huyÇn Chièm Hôa, Hàm yên.

3. Eic tliém khi hfu:
Tuyên Quang cô khi hâu nhiêt dôi gi6 mr)4 phân thanh 2 mùa rô rêt: Mùa

mua tu rhâng V dên üâLr:g X và mùa khô u thâng XI ttén thrhg lV nam sau.

- 
Theo théng kê hang nàm trên dia bàn tinh Tuyén euang.dèu chiu anh huông

cua hoà luu bâo ho4c rành thâp gày mua vua. mua to àén iât ro aà aén tU ông]
Iü quét, sat Io tlât, rlâ và ngâp lut, gây thiêt hai dén tai sân và tinh mang nguü dân.

4. Dièu kiÇn tr; nhiên, dân sinh và kinh té xâ hQi.

Diên tich toàn tinh 1à 5.867 km,, chiém i,8% diôn tich câ nuôc voi 7 don
vi harlh chinh, bao gèm thành phi5 Tuyên euang và 6 huyÇn: Son Duong, yên
Son, Hàm Yên, Chiêm Hôa, Na Hang, Lâm Binh, vôi 141 xâ, phuong, r1ü trân
trong tlô cô 6l xâ nàm trong vùng tlqcbiÇt khô khàn.
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5. Tinh hinh thiên tai và xu huûng thiên tai t1i tinh Tuyên Quang.

5.1. Tînh hinh thiên lai tgi tînh Tuyên Quang.

Tuyên Quang hang nàm dèu chiu ành huong thiÇt hai do thiên tai gây ra vôi
câc loai hinh là han hrân, mua dâ, lôc, sét, rét hai; ânh huong cùa hoan luu bâo
gây mua dân dén lü, lü quét, s4t lô dât và ng{p lyt cho câc khu vqc thâp.

5.2. NhQn rlinh vè xu hrtng thiên tai .

Theo Bâo câo dëc biêt cüa Viêt Nam vè quàn 1ÿ rui ro thiên tai và câc hiên
tuqng_cgc tloan nhàm thich dây rhich rmg bién dôi khi hâu, hiên nay bién dôi khi
hâu dân toi nhüng thay dôi trong trin suât, cuùng tlô. pham vi không gian,. thùi
doan và thùi sian cua câc hiên tuons thùi tiét và khi hâu cuc doan và c6 thê dàn
dên câc hiên tuong thôi tiêt và khi hâu khàc nghi§t chua rtmg thây.

Du tinh s6 lugng bâo ho4t dQng ô Biên Eông và ânh huong tlén Viêt Nam
vào giüa cutii thé kÿ 2l cô thé giàm uè tàn, ruât nhrmg tàng vè cuàng tlô, gà
nhu châc chân sô lugng bâo m4nh cô xu thé. tang. Mùa bâo két thüc muôn hon
và tluàng tli cùa bâo c6 xu thê dich chuyên vê phia Nam, tôc dô giô trong nhüng
con bâo cô thê tàng nhg.

Tàn suât mua lôn du tinl së tàng trong lhé kÿ 2l ô nhièu vung cüa ViÇt
Nam, mua lôn sê tàng rüi ro sat Iû .dât-,ü câc khu lrrc miên nûi. Sg thay dôi
luong mua và nhiêt tlô du kiên cô thê dân dên lû lpt xuât hiÇn ngày môt thuùng
xuyên hm! âc liQt hon, bât thuùng hon, gây tâc dông ngày càng rông lôn hon.

HiÇn tuqng ElNino/ LNina tâc dông m4nh mê dén thùi tiét, khi hâu Viêt
Nam. Theo diên bién lich ENSO trong 100 nàm qua, tàn suât và cuàng dô cüa
ElNino và LaNina thê hiên xu thé tàng. Dq tinh trong thé kÿ 21, tà suât hoat
dQng cüa d4ng ElNino vôi di thuong, nhiÇt dQ m4t nuôc biên duong trên khu
vuc trung tâm xich tl4o Thâi Binh Duong dugc nh{n dlnh cô xu thê tàng.

Vni xu huông thiên tai trên ph4m vi toàn càu cûng nhu ph4m vi câ nuôc và
tinh Tuyên Quang nôi riêng dg bâo thiên tai-xây ra ngày cangdièu h<m vè lo4i
hinh, tân suât xuât hiÇn. phüc t4p hon vè diên bién và n4ng nè hon vè hâu quâ.

Sg nông Iên cüa toà câu và biên rlôi khi hâu, hiên tuong ElNino, LaNina làrn
gia tàng câc con bâo nl êt dôi, han hrin, l6c xoây, mua dâ, giông tô, rét h4i; cu
thé tacO thé thây h4n han, xâm nh{p min dang xây ra kh6c liêt tir Ninh Thuân
dén dàng bàng sông Criu Long, tqi Tuyên Quang nhüng nam gân dây do anh
huông cüa biên tlôi khi hâu hiên tuong mua lü cqc b§, set lô dâl, sat.lô bà sông,
han hrin,.rét hai. l6c xoây xày ra vôi cuong dQ manh và trin suât xuât hiên ngày
cang nhiêu.

Theo nhân tlinh cùa Trung tâm Khi tuong Thùy vàn Trung uûng trong nàm
20.17 &f bâo mira mua bâo së dên sôm hon trung binh nhiêu nàm Lü ô khu luc
BÉc Bô trong nàm 2017 cô khâ nàng xuât hiên nhièu hon so voi nàm 2016.
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6. E{c tliém công trinh tlê dièu, công trinh thüy lqi trên tlia bàn tinh,
6.1. HQ théng tIê

D.l.t t7len îq g hg rnong de

Hè thông Dê tinh Tuyên Quang cô tông chièu dài 43.114 m vôi trên 50
c6ng qua dè Hê thông.Dê dugc dàu tu nâng câp trong câc nàm 1999 - 200i;
tlo4n qua tlia ban xâ Câp Tién huyÇn Scm Duong dài 7.500 m tluoc dàu tu dua
vào sü dpng nàm 2013. Theo phân câp tai Quyét dinh sô 508/QD-BNN-TCTL
ngàv 20 thâng 3 nàm 2014 cùa Bô Nông nghiêp và Phât rriên nông thôn, hê
thông dê Tuyên Quang là dê câp V.

..^ .;
HÇ thông dê cüa tinh Tuyên Quang nàm hai bên bù sông Lô bâo vê cho

1.927,5 ha Iüa và màu (thành ph6 Tuyên Quang 443 ha, tutyê.n Son Duong
1.434,5 ha), vôi hon 46.300 nhân khâu. (thành phô Tuyên Quang 8.'173 nhân
khâu, huyÇn Son Ducrng 38.127 niân khâu).

Tuyén dê Tâ.sông.Lô: Cô tông chièu din L= 36.214 m dê vôi nhiÇm v1r

ngàn lü sông vôi tân suât 6yo fiüng duong cost 29,48 m (cost cû.30m) ô thanh
phô ]uyêg Quang. Dê tâ qua dia ban câc xâ \tnh Lgi, Câp tiên, Dông Tho,

Quyêt Thàng, Vân Son, Hông Lac, Sâm Dunng và Lràm Xuyên huyÇn Sgn
Duong. M§t sô do4n kêt hqp là duong giao thông nàm trùng voi câc tuyên
<luong huyên (tuyên duong DH4.).

Tuyén dê hüu Sông Lô ch4y qua dia ban câc xâ An Khaag, Thâi Long,
thành phti Tuyên Quang. MQt sô doan tét trqp ta duong giao thông.

Theo quy hoach thüy loi luu ruc sông Lô - Gâm dâ duqc BQ Nông nghiêp và
PTNT phê duyÇt 14i quyêt dinh 2135/QD-BNN-TCTL ngày 19/9/2013 và theo Quy
ho4ch xây dqmg và Phât triên thüy loi tinh Tuyên quang giai doan 2016 - 2025
dinh huông tlên 2035 dugc phê duyÇt tai Quyêt rlinh sô I74/QD-UBND- ngày
08/3i2017 cüa UBND tinh hÇ thông dê sê duo.c nâng câp cimg hôa mât dê két hqp
ducrng giao thông phqc vq công tac phông ch6ng h,rt bâo và dân sinh.

Qua kiêm ha công trinh thùy lqi, thùy tliÇn truôc mùa mua lü nàm 2017
trên dia bà tinh hiên nay trên c6c tuyén dê cô nhüng v! tri trong diêm, xung yéu
nhu sau:

- Do4n tlê tlia bàn xâ Vinh Lqi: Ciing Dông Dày cüa ra sông bi sat lô
manh, hiên tai khôi truqt dâ sat lô tôi sân tiêu nàng cüa công, nguy co tiêp tuc
s?t lô ânh huông trqc tiêp tlên ôn dinh cüa sân tiêu nàng.

- Do4ndê tlla ban xâ Câp Tién: Công Ba Chuôm sân tiêu nàng bi gây khu
wc ha luu công bi sat Iô nghiêm trong. khôi s4t nàm sât vi tri mô ru dô cùa
van, nguy co gây gây công.

- Do4n dê dia ban xâ Dông Tho: Tai c6ng Ngôi Liêm (5 cùa van) mang
tuong crinh phâi xuât hiên rânh nuôc xôi môn di qua phia dudi tuong crinh và sân

tiêu nàng, mâi ttê phia bên tnii công xuât hiên vét nut dài 10m sâu tù 0,3 m dén
0,5 m kéo dà tu mâ dê xuông sât tuông canh trrii công.
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- Doan dê <lia ban xâ Quyét thâng cüa ra c6ng Sài Lïnh bi sat lù dét hai
bên mang cüa ra cüa c6ng và chân cüa sân tiêu nàrrg bi sat manh, chièu dài
khoàng 80 m. cao l2 m: cting Bà Hông bi rô ri tuong crinh và thân c6ng.

- Do4n dê dia ban xâ Vân Son bà sông thôn Mân Son khu ruc Ao Chùa bi
sat lô manh, khoâng câch tir mép lô tlén chân tlê noi gan nhât khoâng 3m, c6

^7nguy co gây mât an toà cho tuyên <lê và hô thüy lqi Ao Chùa; công Dôc Thi bi
sAt lô cüa ra, hiên tAi kIôi truor dâ sat tôi vi tri m6 try dô cüa van c6ng; c6ng Bè
C4n bi sat lô, gây I doan sân tiêu nàng; ctlng Dàn Hang bi gây tuàng cânh céng,
dât sat lô 1 phà cüa ra.

, - Doan.dê dia.birn xà Hàng L4c: khu vqc công Càu Tai phia thu<mg luu
công (mâi tlông) xuât hiên 0l tô mô;.

- Do+n tlê dia ban xâ:

+ Sat lô bô sông doan tu thôn Hrmg Dinh dén thôn Thâi Thinh dài khoang
1.400 m bi sqt lô manh; Eëc biêt tai vi tri kè bâo vê công duoi dê HLmg Dinh b!
sat lô mAnh, chiêu dai sat lô khoang 200 m.

, + Doên dê thuôc tlia phân, thôn Thâi Thinh xâ Sàm Duong nàm 2010 dâ
suât hiçn vét nut cô kich thuôc rông 0,1 m tlén 0,2 m; vét nut liên tuc dà 130 m
tloan cô dâu hiêu nut 800 m kéo dài doc chân tlê câch chân dê gân nhât 4 m, xa
nlrât +O m, tmng binh câch chân tlê 7 m.

- Do4n dê ttia ban xâ Lâm Xuyên Mâi dê phia tlàng thôn Phü Tho 1 cô 07
;.i..,tô môi lon Jlhô. Tai vi tri công Câu Xa cô hiÇn tugng s?t 1ô tru6c cüa công,

chiêu dài vêt sat khoang 20 m, cao 7 m. Sat lôbô sông doan thôn Phü Tho, thôn
Quyêt Thàng dài 1.100 m câch chân dê l3 m tlên l5 m.

- Do4n qua xâ An Khang: Sat Iô bù sông tloan tlê DuQc. chièu dài khoang
500 m. Doan dê Thüc Thriy, Truong Thi xuàt hi§n 02 tô môi duùng kinh khoang
1,5 m.

6.1.2. Công tdc quàn lÿ vQn hành dê:

Công üic quan lÿ, vân hành, bâo vê tlê tluoc giao cho"Ûy ban nhân dân huyQn
Son Duong và Üy ban nhân dân thành ph6 Tuyên Quang tô chûc quan lÿ, v{n hanh
và bâo vê. Tinh dâ thành lâp llrc lugng quT tÿ dê nhân din r4i QuÉ dinh s6
O1iQD-LIBND ngày 04 thring 01 nàm 2010 dê giüp Uy ban nhân dân câc xâ cô tlê,
ciic c<r quan chÉc nàng f?i dia phuong kong viÇc quan lÿ và bâo vê dê tlièu.

Hang nàm Ûy ban nhân dân huyÇn Son Duong, Üy ban nhân dân thanh phi5
Tuyên Quang tô chüc, kiêm tra hê thông tl9, công duoi dê, phât hiÇn hu hông,
bâo duông, tu sria kip thoi_dâm bào câc tuyêndê ho4t dQng an toan; tlàng thùi ra
soât lai. bô srurg hoan chinh câc phuong ân, kê hoach hô dê cho timg tuyén, timg
tliêm xrurg yêu. Uy ban nhân dan câc xâ cô rlê thuong xuyên tô chüc phât don
cüa ra, cira vào ci5ng tiêu thoât lü tlàng thùi bô sung dàu mô vào mây dông mô,
thgc hiÇn vfn hanh thü truôc mùa mua bâo; hry theo quy mô cùa céng duoi dê,
cü tù I ttén 2 nguùi thuùng xuyên vfn hành công troÀg mùa mua lü iheo tlüng
quy trinh kÿ thuât, dâm bâo an toàn và ki.p thài ngàn lü tiêu ung.
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Huy d§ng câc don vi dông trên tlia barl huyên, tharh phiS; giao chi tiêu cho
câc xâ huy tlông nhân dân dia phuong dông gôp vât liêu: bao tâi, cgc tre, hqp
dông vôi câc chü phuong tiên tâp két tai vi tri rhuên lqi gàn câc tuyén dê dé dâm
bâo chü ttông img criu khi càn thiét.

6.2. Công trinh thûy lql
6.2.L Hiên trang công trinh thùy lcti

Toan tini Tuyên Quarg hiên cô trên 2.990 công trinh thüy loi do Ban Quan
1ÿ công trinh thüy 1oi Tuyên Quang và câc ban quân lÿ công trinh thüy lgi co sô
quân lÿ. Trong dô cô nhièu công trinh dâ bi xu6ng câp theolhùi gian sù dung c6
nguy c0 mât an toiàn.

Qua két quâ kiém tra công trinh thüy loi, thüy diên truôc mùa mua 1ü nàm
201 7 trên tlia ban tinh hiên nay cô 265 công tdnh thüy loi bi hu hông, xu6ng câp
trong dô cô 68 hô chûa.

6.2.2. Công tdc quïrn lÿ khai thdc và bâo vê cdc công trinh thtiy lri:
Câc công tdnl thüy loi ô Tuyên Quang dugc giao cho Ban Quàn lÿ công

trinh thiry loi Tuyên Quang và câc ian qu- ty 
"Org 

ânfr thüy loi cà sô truc tiéi
quân lÿ bâo vê và khai thâc. Hiên nay toàn tinh Tuyên Quang câc công trinh hà
chüa dâ và dang duoc câc Ban quân lÿ công trinh thuÿ loi rà soât xây drmg
phuong ân bâo vê.

II. Ké hopch phông ngùra, ring phô sg cii vd tIê, dô vô công trinh thüy lqi:
1. Tô chric phàng ngira

1.1. Giâi phtip phi công trinh.
- Cung ctl kiên toan Ban Chi huy Phông, ch6ng thiên tai và Tim kiém cuu

n4n câc câp; xây drmg, rà soât ké ho4ch tmg phô thiên.tai rrong dô chü trong
phuong ân tmg phô su cô dô vô công trinJr thùy loi, ttê dièu:

+ Uf,ban n}ân dan huyÇn. thành ph6, Ban Chi huy Phông, ch6ng thiên tai
và Tim kiêm cûu n4n câp huyên, câp xâ. Ban quàn tÿ công rrinh thùy loi Tuyên
Quang, Ban quan lÿ công hinh thùy.lqi co sô tô chüc xây dung và phê duyêt
phuong rin img ph6 voi câc su c6 dô vô công trinh thùy lqi, dê dièu theo quy
dinh cüa Lrât Phông, ch6ng thiên tai; hang nàm rà soét, dièu chinh cho phù hqp
voi thuc tê tai dia phucmg.

- Tàng cuùng nàng lgc chü dông img phô, phông ch6ng su cd dô vô công
trinh thüy loi. dê dièu thông qua tâp huân, thyc hi§n dièn t{p.

+ Chuân bi vè nhân lùc, vât tu, phuong tiên, trang thiét bi và nhu yéu phâm
phuc r.u công tâc img ph6.

+ Thanh lâp câc tô, dôi xung kich phông chông img ph6 su c6 công trinh
thüy loi, dê dièu dé chü <tông trién khai hoat dông phdng ngùa, img ph6.

+ Bâo duông vât hr thiét bi, vân hành phuong tiên dé chû dông img ph6 câc
tinh huông mât ân toàn công trinh.
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+ Tranh thü su chi dao và hô trg vè nguàn luc cüa câc câp chinh quyên và
câc co quan liên quan dé. tàng cuông nàng luc, nâng cao hiêu quà công tâc
phông ch;5ng img phô su cii.

, - Thgc hiQn chüc nàng quan lÿ nlà nuôc trong viÇc thuc hiên Luât Phông,
chông thiên tai và câc quy tlinh phâp lüt cô liên quan vè thùy lqi, rtê dièu.

+ Câc tlia phucrng, tlmr vi chüc nàng kièm tra và xù lÿ kip thùi câc truùng
hqp vi ph?m trong linh.nrc-phông, ch6ng thiên tai, thüy lgi, tlê dièu; thuong
xuyên kièm tra, nâm châc diên bién rinh hinï, rtè phông iintr huông xâu và xâÿ
dql8 phuon8 rin img phô. thich hqp, hiêu quâ. Theo dôi và thông tin kip thoi
diên biên tinh hinh thùi tiêt, thiên tai ânh huong ttén công trinh rhùy loi, dê rtièu
dé kip thùi rmg phô.

. - Nâng cao nàng luc xü Iÿ 
-rinh 

hu6ng, su cii dô vô công trinh thüy loi, rlê
tliêu, chi huy,. diêu 

^hà,nh 
tai chô và tàng cuàng trâch nhiêm cüa câc câp, c6c

ngành,.công-dèng tlê rmg ptrO su.cô Oô vd côngtrinh thüy loi, tlê tlièu; thông qua
tâp hurân. diên tâp. thông rin fiuyên rhông: cu thê:

. - Tô chücdiên tâ-p § nàng v_e phàng ch6ng su c6 dô vô công trhh thüy lqi, dê
diêul tlôi voi câp huyên 0? ltam d chüc diên tâp tai 0t huyên déi voi câp xà hang
nàm môi huyên. rhành phô tô chûc diên tâp t4i ft nhâl 0 t xà,'rhi trân.

- Tô chûc tâp huân nâng cao nàng luc vè công tâc phông ch6ng su c6 dô vô
công trinh thüy ki, dê tliêu:

+ Câp tinh: Hang nàm truôc mùa mua lü, Sô Nông nghiêp và PTNT (Co
quan thuùng tnrc cüa Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh) tô chirc tâp huân nring
cao nàrrg llrc cho cân bô kÿ thuât cüa ngành và Vàn phông Thuùng truc Ban Chi
huy Phông, chpng thiên tai câp huyèn vè phông chông ry c6 dô1o công tinh
thüy.l<ri, dê tlièu; tô chüc tâp huân cho cân b§ làm công tâc phông, ctr6r! tniên
tai câp huyên, câp xâ và luc luong quân lÿ dê nhân dân ô câc xâ cô dê.

+ Câp huyên: tr,tôi nam tô chüc it nhât 01 Iop Ç_p huân nâng cao nàng lgc
cho crin b§ tham gia công tâc phông, chông thiên tai câp huyên và xà.

-. Câc câp, câc ngành tàng cuùng tô chüc thông tin, tuyên truyèn và nâng
cao. nhân thüc vê phông chông sg cô dô vô công trinh thüy l-oi, ilê dièu bàg
nhiêu hinh t{rüc; xây dgng ÿ thtlc phông, trânh và công ttèng trâch nhiêm cüâ
nguü dân, tlê làm t6t công tâc thông tin liên lqc, giup ào nhàu trong viêc img
cüu và khâc phuc h{u quâ kh! cO su cô Aô vo cOng trinh thùy tqi, Aêlièu; triéi
khai thuc hiên cô hiêu quâ ké hoach thuc hiên.Dà ân nrâng cao nlan rhüc công
dông và Quan lÿ nii ro thiên tai dua vào công dông.

+ Ùy ban nhrân dân câp huyên, câp xâ, Ban euan lÿ công hinh thüy lgi Tuyên
Quang tiêp nhân câc bràn tin du bâo, cành bâo vê rhiên rai cô trâch nhiêm trièn khai
phuong rin rîng phô su c6 dô vô công trinh thüy lqi, dê dièu rên dia bar.

- S_o tân nguùi ra khôi khu vuc nguy hiém, noi không bâo dârn an toàn, khu
r.,uc vô hô, dâp trong linl huông khrin câp.
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- ciâm sât, humg dân và chü dông thuc hiên viêc h4n chi! hoàc câm nguùi,
phuong tiên không cô nhiêm vu tli vào khu 4rc nguy hiém, khu vuc su c6 công
rrinh rhùy loi. tlè dièu. noi dông nuôc chây siét.

- Bâo. dâm giao thông và thông tin liên lac tlâp img yêu càu chi rlao, chi huy
phông, chtlng su c6 vo trà, oap, Ac àièu.

1.2. Gidi phdp công trinh:
- ThUc hiÇn quy hoach xây drmg phâr trièn thüy loi tinh Tuyên Quang giai

tloan 2016 - 2025 d,inh humrg dén 2035 lông ghép vôi công tâc üng phô thiên
tai thich img vôi bién dôi khi hâu, trong dô chrl trong tdi già c,i, nag câp, duy
tu, süachüa câc công. trinh phông. chông thiên tair nang câp. sua chüa tlê clièu,
nâng câp, süa chüa hô chria, kiên cô hôa kênh muong nhàm rhich irng vôi bién
dôi kni h{u dâm bâo an toàn công trinh truôc tâc dông cüa thiên tai.

- Dây nhanh tién d§ thi công, gia cô, sua chüa, nâng câp, duy tu bâo <lâm
an toàn cho câc công trinlr thüy loi dê diêu.

, + Trong tinh hui5ng câp bâch, câc dia phuong phâi chü rlQng thlrc hiÇn gia
cô, xu lÿ t?m thùi câc hu hông công trinh thüy loi, dê dièu dé bâo dâm d6i phô
voi câc ânh huông cüa thiên tai theo phuong châm "bi5n t4i chô".

* Câc khu luc cô nguy co xây ra sat lô bà sông, su6i phai aây nhanh tién
tlô câc du fur chông s4t lô dang thuc hiên; thuùng xuyên rà soât, kiém tra và cô
ké hoach dàu tu bâo vÇ, làm kè ch6ng s4t lô bù sông, su6i theo huong ôn dinh
lâu dài, bên vüng.

+ Triên khai
can trên bà, I
chay, han che

ông
dên

nao vét thông thoâng dông chây, thâo dô, don dep nhüng vât
sông, truôc câc công trinh thüy loi hô, dâp làm âch tâc dông
viêc tiêu thoât nu6c.

2. Ké ho4ch ring phô.

2.1. Ilng phri s4r cé ü dièu:

Üy ban nhân dân huyên Son Duong, Ûy bar nhân dân thành phô Tuyên
Quang và Ûy ban nhân dân câc xâ c6 rlê xây dmg phuong rân cu thê img phô vôi
câc tinh huông giâ dinh cu thê nhu sau:

2.1.1. Ilng phô sq cé sat lô bà sông: (Sv cé cô thé xay ra déi voi dê Itin
Son, dê Sâm Ducng, dê Lôm Xuyên lrong mùa mua lù)

Do4n dê cô chênh lêch cao trinh chân dê và màt dê trung binh là 4,0 m. Màt
cÉt OC ntrO, bè rOng màr dê rir 3,5 dén 4 m. Khi cô lü lên dông chày thüc vào bù
sông làm 1ô bù sông trçc tiép uy hiép rlén an toàn cùa dê. Cà xây dung Phuong
rân Phutng an hQ dê, dê phông bù sông bi sat lô gây mât an toàn cùa dê v6i câc
tinh huông giâ ttlnh và ttinh huông xü 1ÿ nhu sau:

a) Gid itlnh tinh huéng s4r cii và phrong tin ümg phri:
Tinh huông 1: Sat 1ô bù sông do mgc nuôc sông lên cao, dông chày xiét

thüc vào bù làm cho bô sông và thèm sông bi sat Iô; hi§n tuong sat lô xây ra tai
thôn Mân Son xâ Vân Son, thôn Thrâi Thinh xâ Sâm Du<rng, thôn Phü Tho xâ
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Lâm Xuyên uy hiép tryc fiép ttén an toan crla tlê, phâi xü1ÿ tich cuc và khà
tru<rng bàng câc biÇn phâp giâm luu tôc dông chây và cüng cô chân bù sông b! s4t

lô phâ du<1c tiôn hanh dông thoi; thçc hiÇn viÇc càm câc harg tiêu dânh dâu v! tri
bi nm, sat lô. khoanh vùng su cô. Doan bi sat lô c6 d§ sâu tu bâi dén làng.sông 7
ttén l0 m và nr 12:15 m: néu chô dang sqt lô sâu rir 5-7 m nudc trc, xu6ng thâ
cum cây (khôm-tre) két hqp ro dâ và dâp bao. t dât gia cô khu qrc bi sat.lô, tàng
thêm 5 m vè m6i phia, làm giâm dén mûc thâp nhât su phât trién cüa su cô.

BiQn phdp xu tÿ, c1t thé nhu sau:

- Phân luàng giao thông, ngàn câm câc phuong tiÇn giao thông di trên dê
khu 4rc xây ra su cô.

.- Thâ cpm cây két hqp rq dâ lâp h6 x6i... tàng su ôn ttinh bù sông, han ché
sy cô phât triên thêm.

- §Ct hqp co- giôi và thü công. Mây xüc dimg trên xà lan (thuÉn) tu hành sü
d\mg dê van chuyên dâ xuông vi ni xü lÿ, nhân công <té chuyén dâ và buQc ro.

- Xâc dinh vi tri thâ dâ, ph4m vi thâ dâ là 10 m tinh tù din.h cung rruQ.t ra
phia sông.

- Dùng ràng tre b6 dât hay tlâ tté cüng cô chân; tluong kinh rông tù 0,6 dén
0.8 m, chièu dai ràng ù 8-10.m. Dâr lôi rông là ttât thir hoac dât sér.-Néu t<trông
cô dât rtit th) dùng dâ hôc dê rhay thé. hoàc dung ro thép dè cLing cô chân, rà
kich thuôc (2xlxl) m chûa ru 1,2- 1,5 m' dâ.

Yêu càu lÿ thuôt: Sau khi xü lÿ xong giü duoc mâi bù sông ôn dinh, không
gây sêt, trugt nguy hiêm cho tlê.

Tinh huiing 2:.Tinh huông I tiép ruc phér trién và cô diên bién xâu. rheo
du bâo.nuôc sông tiêp tuc lên trên bâo dông câp III và tiêp tuc lên cao hon, xuât
hiên vét ntrt và cô hièn tugng lün sur dén gân;hân dC, cO tfré gây sat lô mâi rtê
phia sông, uy hiêp truc riêp toi an toan thân dê.

Xü lÿ tinh huông tich cuc và khân truong bàng biÇn phâp riép tuc thâ ràng
tre. bô dât hay tlâ dê cung cô chrin giù ôn ttinh không cho nhirng vét nut phât
triên thêm. Viêc xu lÿ phâi hoan thanh trong 48 già.

- Néu cô hiên tuong sut lün màt dê xü lÿ tinh hu6ng k}rân truong bàng biên
phâp làn dê, dâp dât ap tnic mô r§ng màt dê, ltu dê vè phia dông. Viçc xri iy
phâi hoan thành trong 96 giô.

Biên pkip xû lÿ, cqt thé nhr sau:

- Tiép tuc phrin luàng giao thông, ngàn câm câc phuong tiên giao thông di
trên dè khu vuc xàv ra su cô-

- Ca- 
"a" 

fr*g tiê, thânh dâu vi tri bi nut, sat lô, khoanh vùng su c6, pham
vi xü 1ÿ.

_ , Dùrg mây xüc. mrirc dât, dâ tu câc bài du trù cho Iên ô rô vên chuyèn. tâp
kêt dông bao tài và dô xuông vi tri khu vuc càn xri lÿ.
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- Eôi vôi phem vi âp truc chân dê phia dàng cô thé cho mây ttàm dàm lu
lèn dâm bâo d§ ch{t theo yêu càu. Otii voi phgm vi gàn sât mër dê, dàn lèn .tât
bàng thü công tlê tlâm bào an toàn cho tlê.

Yêu càu lÿ thuât: Sau khi xü lÿ xong giü tluoc ôn ttinh cho bù sông, không
gây sAt, trugt nguy hiêm cho dê.

b) Phrong dn ÿAt fir, thiét bi:
Vit tu chinh gàm: Dâ.hôc, dâ dàm, ro thép (2xlx1) m, dây thép buôc 3mm

(kg), dât, bao lii, te làm ràng, cpc tre phqc \.u hoat dông phông ch6ng thiên tai
phâi dugc chuâr.bi theo phuong ân ûng ph6 thiên tai du-o1c phê duyêt cüa UBND
huyÇn, thành phô

Phuong tiQ4 thiét bi @o Ban Chi huy Phàng, chéng thiên tai yà tim kiém
cüu nqn huyQn Son Dwng huy dQng) bao gàm:

- Xà lan tg hành (Thuyèn) chô mây xüc thi công, thâ ro <lâ;

- Ô tô tâi trgng du6i l0 tân dLrng vân chuyén dâ hôc, dât, tre, càrh cây, ro.

- Mây xüc trên bù và b6 tri trên xà lan tu hành (mây xüc cân dài);

- Dèn chiéu srâng (Bông <lèn 220V-500W kèm tlèn pha);

- Dây tliên dôi 2c x 2.5;

- Mây phât diên 10 KVA;

- Câp dinh vi xà lan @ 14;

- Hê th6ng neo xà lan (cqc sât, gô Iàm neo, büa dông coc, mai...)

- Câc phuong tiên an toan nhu: Tr4m câp cüu, phao boi, biên bâo...

Huy tlQng phu<mg tiên vân chuyén dât, dâp âp truc phia trong dê t4o thanh
mQt do?n dê môi phia trong dâm bâo an toan cho công tâc xü lÿ su c6.

. c) Phr.rong dn nhôn tyc: (tlo Ban Chi hry Phàng chéng thiên tsi ÿà tùm
kiém cûu ngn hayên Son Drong huy ttông):

Lgc lugng xü lÿ, thi công duo. c phân công cu thê gèm: Crin b§ chi huy,
nhân công v{n chuyên dât, dâ thü công; nhân công xép dâ vào ro, xüc dât vào
bao tâi; nlân _công phqc vq ânh srlng và ân toàn lao dông; nhân công phuc vu
hâu cân tei chô; nhân công phgc vr; cüu thuong, cüu hôa...

Trong phuong rin cà chi rô duàng ra, vào img cüu, vân chuÉn tranh tâc
nghên giao thông.

Thông tin liên l4c tri Ûy ban nlân dân huyÇn, thanh ph6, Üy ban nhân dân
xâ và câp trên cân cu thê.

z. l. z. ung pho xu ly 1o mot:

Trên dê nhân dân phoi rom, r4, rào lân, tràng cô voi nên thân dê cô nhièu
bién dQng mqnh t?o nèn câc khuyét tât duôi nhièu dang k}âc nhau nhu: Tô m6i,
hang hôc,.nut nê, toi xôp, thâm l{u tièm ân trong thân dè néu không xü lÿ \ip
thùi thi hiém hoa trong mùa lü không thé luùng truôc .luoc. Hi§n tr4ng qua kiêm
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ha công trinh sau lû 2016 hê thiing dê Tuyên Quang xuât hiên tô môi ô câc khu
wc: phia gàn thuong lrru c6ng Càu Tai xà Hông Læ *"ât t iê, 01 tô mili; Doan
qua xâ Lâm Xuyôn mâi dê phia dàng thôn Phü Th9 1 c6 07 tô miSi lon nhô;
Doan dê Thüc Thüy, Trucmg Thi xâ An Khang xuât t';ên 02 tô mdi, rièm à gây
ra nhüng vr7 spt, lün, rô ri, thâm.lâu làm nguy hai dén an toan cria te. Cà xay
dpg Phuong 1n b.ao yê nong diêm và Phuûng ân hô dê, dè phông tto@ dê trên
bi Iün sàp do tô môi drin dèn vô tlê.

a) Gi,ô iT1nh tinh hu6ng sq cé và phuong dn ûng phô:
Tinh hu6ng 1: Xuât hiên tô m6i chinh và khoang 3 dén 5 tô môi phu trong

thân tlê. Tô chinh cô duong thông vôi cac tô phu.và thông rir mâi Ae phla sOng
sang mâi dê phia dông. Phâr hiên mrii dê phia dông bi sùng nuôc do nuoc tir
phia sông chày qua tô mtii sang phia tlàng, uy hiép truc tiép àén an toan cüa dê,
phâi xu lÿ tich cuc khà rruong bàng caC Uien. ptràp: Tim câch phâr hiên và lâp
bit cüa nuôc vào d mâi dê phfa sông. làm ràr hà dông chây. Dông thôi churin bi
sàn dât du tnf và bao tâi. dây buôc dê xù lÿ néu tô môi bi sâp. vièc xû lÿ phâi
hoàn thành trong 36 giô.

Biên ph<ip xrl lÿ, cu thé nhu sau:

Dê tim cua nuôc vào ô mâi dê phia sông dùng nhüng loai vât liêu nhe nhu
mùn cua, taâu ,t:i dèu lên m{t nuôc ô phiu t}rrorg tru tirn6i, qr-'rat tÿ 

"nônào mùn cua ûâu cô hiên tuong chây xoây vông t.ôt hoa" arnig tai cn6c iat thi
du6i tlô thuùng là cüa nuôc vào. Nêu nuoc sâu c6 sông thi lan xuông rài dùng
tay hoàc chân lunt nhe sât mâi <lê, o cùa nuôc vào càm thây chan hoàc tay bi hut
nhç. Cüa vào ô trong ph4m vi tu 5 m dén l0 m vè môi piria cüa tô chinh. Nên
làn theo tùng hang, tir mép nuôc lân dàn xuông chân tlê hoàc nguoc lai. Khi tlâ
tim du;c cüa vào thi dùng bao rom, bao tai dLmg dât, o5p bit -ieng lô cho dén
khi dông nu6c chây ra ha luu ngimg thi thôi.

Khi mdi phât hiên phâi thuàng xuyên kiêm fta theo dôi chàt chê diên bién
cua su cô. Han chê nguùi và câm câc loai xe qua lai tloan dê này.

Két hoo co giôi và thü công, dung ô tô duoi l0 tân dê vàn chuyên vât tu du
trù xuông gân vi tri xu lÿ, dung nhan công dê chuyên bao tài dâr, mun cua trâu
dên vi rri xù lÿ.

_ 
Dùng bao râi dât xép giât câp và so.le nhau dè bit miçng lô, dông thùi làm

rânh lgc ngugc chü T tai mâi dê phia tlông vâr liêu (cât. dâ daml cho dén ktri
dông nu6c chây ra prua Aông ngLrng thi thOi.

,. Yêu 
"4r. 

kÿ_,thuôt: Sau khi xü lÿ xong nuôc tri phia sông không chây qua tô
mor sang phia dông gây nguy hiêm cho dê.

- Tinh hu6ng 2: Tinh huông 1 titip tuc phât trién và cô diên bién xâu, nuôc
s.ôIg tiêp. tuc. 

1rânq 
câ9 trên bâo dQng III, ttucmg tti cùa mi5i thông ra mâi rtê phia

dông nuôc chây thanh ttmg vôi nghe tiéng chày rôc râch. t<hi âp luc nuôc tirâm
lôn vôi nuôc phun cao h<yn màt dât. Tô môi bi ngrim nuoc vùra iudn theo nhüng
mânh nhô màu hung nâu làn nhùng châm trarg và xâc m6i chét. tric nay O ma dé
phia dông xuât hiÇn nhièu vôi nuô'c, nuôc chây ra xôi trôi nhièu dâr crit. Euong
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kinh lô ra lüc dàu ti.r I cm dén 2 cm vè sau phât triên lcm thêm, dât câr cûng bi xôi
trôi nhièu hon mà vân chua tim duoc cûa n-uôc vào, uy hiép truc tiép dénâ toan
cua ttê cô thê dân dén vô tlê, viêc xü lÿ phai hoan thàh trong 72 già.

Biên phtip xu lÿ, c1t thé nhu sau:

Cfun bién bâo, biên câm, phân luèng giao thông, ngàn câm câc phuong tiên
giao thông di trên dê tru câc phuong tiên tham gia img cuu, hô dê.

, Tich cuc và kfrân. trunng bàng biên phâp tim cüa luoi vèo tuong tu tinh
huông l. Dông thùi dàp âp trüc ngay phia sông, dô dât lân dà tri mâi dê ra
ngoài thanh m§r.co dè mër rông 3 m. hoàc dung bao tài dnrg dât buôc chàr
miÇng xêp liên kè tir trung ràm tô môi ra hai bên, môi bên ru 5 m dén l0 m và
cao hon mgc nuôc lû 0,5 m, ép truc tôi chièu dày mà dông chây ngirng thi thôi.

Truong hqp nuôc phia sông quâ sâu, dé giàm sô lugng bao tai tlât nên câm
mQt hang cu <lon hinh cung dài khoâng.20 m bao lây kIu vuc cô tô m6i, trong
hang. cir.lôt bô cành cây hay rong rào, rôi tlô dât hoàc xèp bao tài dât lên. Pham
vi dô dât hoàc xép bao tai dât cüng nhu chièu dày lop dâr âp trüc tuong rV
truong hqp trên. Vôi viêc. tim cüa nuôc vào và dâp âp truc phia sông, dôi-vôi
ph4m vi gà sât màt dê, dàm nèn ttât bàg thù côngadàdàm bào an toàn cho rlê.
Dèng thôi phài xü lÿ vôi nuôc ômâi dè phia dàng bang câcï làm giéng loc
nguoc (dâ dàm, cât) dùng bao tâi tlàt dàp môt bù cao tu 0,5 m dên 0,6 m cô dang
nüâ hinh trôn bao lây vôi nuôc rôi rài lôp vàr liêu loc môi lop dày 20 cm.

pwrg mây xric müc dât cho ô tô.vân chuyén dén bâi t{p két và nhân công
xüc dât vào bao tâi, xe rua dô ttât tai gu" ao- àe *u ly.

Yèu càu kÿ thuôr: Phài tlâm. bào râc hàn dông chay. giù cho dâr cât rrong
thân <lê không bi xôi trôi. Buôc dàu tlàm bâo an toà,n cho do4r alê trên.

Chü ÿ: Hai tinh hu6ng nêu trên chi là biÇn phâp xu lÿ c6 tinh chât tam thùi
trong mtra lü. Khi tü xuiSng hoàc sau mùa lü cà cô ké ho4ch tu bô triêt dé dam
bâo an toàn lâu dài cho tlê.

2 3

5

b) Phtong dn ÿAt tu, thîét b!:

Vât tu chinh gôm: Oât dâp, tlâ dàm, cât vàng, bao tâi + dây buôc nilon,
rom, trâu phgc vu hopt d§ng phông chông thiên tai phài .luoc chuân bi theo
phuong rin img phô thiên tai <tugc phê duyêt cüa UBND huyên, thanh phi5.

Hi,.k Z-ô- I)zf p Z1t trfi.: tÿ.î<zscnrg
l- câc l6p vât aiêu rac,2- €lê bl dJ.r:3, crr,àôg rr.Éô itoà,
.r- hàog cir: s- r6p dâ râm- sôi. Stgch vô_ rém |roéc pt'êô
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Phuong tiên, thiét bi cà huy rlông: Ôtô ui trong duoi l0 tân, Mây xüc.
Loa câm tay, B6ng dèn 220V-500W (kèm dèn pha 500W), Dây tliên dôi 2c x 2.5
SQ MM, Mây phât ttiên 10 KVA, dao, cuéc, xéng, dây trac, xà beng, xe rua, vè
tl6ng cQc, tlâm gang, coc tre, bô cànÏ cây, rong rào, rom, trâu huy dông trong
dân và câc phuong tiên an toà,n nhu: Tram câp cûu, phao boi, bién bâo...

, c) Phuong dn nhôn lqc: (do Ban Chï huy Phàng, chéng thiên tai và Tlm
kiêm cku nan huy(n, thành phô huy dSng):

Luc lugng thi công bao gàm: Crin bô chi huy, nhân công vân chuyén tlât,
dâ thù công, nhân công xüc_tlât vào bao tài, phuc vu ânh sâng và an toàn lao
tlQng. phyc vU hêu crân tai chô và luc Iuong cüu thuong.

Xây drmg phuong rin Duùng ra vào ûng criu cu thê; dàng kÿ s6 .tiên thoAi,
phuong ân thông tin liên lac.

Tô chüc truc ban, theo dôi sât diên bién mu4 lü và rinh hinh diên bién cùa
dê diêu dê cô biên phâp rmg phô kip thùi. Bô phân rhông tin luôn giü liên lac
thuùng xuyên bâo céo cho Lânh dao vè tién dQ thi công và tinh hinh công viéc
thuc hiên hên công truùng.

Trong quâ trinh xit lÿ su cô phài dàrn bâo ruyêt drii an toan lao tlông.
Truèng hqp cô nguùi bi thuong, dau ôm thi Ban Chi huy công truong cu cân bô
y tê dua tdi tram xâ, hoàc bô phrân ctru thuong dâ chién dông rai xà. Sau khi
khàc phgc su cô phâi thuùng xuyên rheo dôi kiêm tra néu không dat phài xù lÿ
tiép. Trong thùi gian chù lù rut vàn phâi theo dôi giâm sât, tuan tia Uêm ua, dén
khi hêt lû. thu dgn hiÇn truong, bô sung lai vât ru dà sù dung và lâp phuong rirr
kÿ thuât hr bô cho tlo4n tlê trên.

. 2:1.3. tlng phô xti lÿ Sr cé thiim qua *ong 
"érg @hàn iép giàp céng vcri

thôn dê)

O Gid ilinh tinh huéng s1r cii và phtmng dn ûng phti:
Do c6ng môi tlugc xây dpg 1rlo4n dê Câp Tién chua qua rhù thâcb lù),

19æ :ônq ihi công dâ lâu trong nÏùng nàm vua qua không è6 nuOc ptà aâi
tiêp giâp bi khô nut nè nên cô thê xây ra hiên tuong dât bi ngâm nu6c và xuât
hiÇn nuoc thâm qua mang công: voi 0i truùng hqp: NuOc ttrâÀ ta .ruOc trong và
truùng hgp nuôc thàm Ià nuôc duc.

thâm là nuôc trong: Làrn rânh thoât nuôc, bâc mriag cho chày vào
rânh ra ngoài thân dê.

. . N.uôc.1hâm là nuôc duc: Làm rânh loc (tàg loc nguoc) t4i khu wc thâm,
béc mrâng dân nuôc ra ngoai chân tlê.

b) Phrong dn v§t t4 phuong tiQn, nhôn l4tc

..Yât tr] Iü ]ÿ già dàu gôm: cât vàg, tlâ dàm, sôi, bao rrii, vài bat düa, coc
tre dài và nhân luc do Ban Chi huy phông, chông rhièn tai xà huy tlông.
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2. 1.4. Üng phô xlû lÿ su cé kè bào tê cua ra ciing

Kè ttugc dàu tu xây drmg nàm 2012 khi.cô mua lù dâ xày ra xôi lô, gây ânh
huông dên su ôn tlinh cüa kè, uy hiêp rruc tiêp dên an toàn công trinh tlê dièu và
tinh mang tài san cüa nhân dân. Su cil c6 thé xây ra d6i voi kè trong nâm2017:
Spt mâi kè do dông chü lrru âp sât chân kè, gây xôi làm mât chân.

a) Gü ifinh iùnh huiing s4r c6 và phrong dn fmg phri:
Giâ dinh tinh hu6ng sg cii: Tai vi tri kè khi mgc nuôc sông Lô ô müc bâo

dông II, xày ra hiên tuong truqt mâi kè. Su c6 dugc phât hiên nhù luc luong
tuân tra canh gâc quan sât thây xuât hiên vét nut. Dé dâm bâo an roan cho dêl
càn nhanh ch6ng cô phuong rin xü 1ÿ su 

"i5 
trên.

. Hiên tuqng này xày ra ngay sât vôi chân kè và gân chân dê phia sông, uy
hiêp tn;c tiêp dén an toan cüa tlê, phài xù lÿ rich cgc và khà truong bàng biên
phâp: thâ dâ roi két hqp rq_ dâ và dip bao tai dât gia cii khu vuc bi sat truqr, vôi
chièu dài tàng thêm.5 m vè môi phà, lâi dông chLi t,ru ru ra iam giâm dén müc
thâp nhât sW phât triên cùa sg cô. Viêc xü lÿ phâi hoan thành hong 48 giù.

Bièn phâp xrir lÿ: Kér hqp co giôi và rhü công._sù dung mây xüc dé vân
chuyên dâ (ttr màt dè xuông vi tri xu lÿ), nhân công dé chuyén ttâ và buôc ro dâ.
Co giôi thi công o khu w. rq cô, thù công rhi công ô phia thu.ng hru sr,r c6.
Thâ dâ rùi, kêt hqp ro dâ lâp hô x6i, tàng su ôn dinh chân kè, han ché su cé phât
lriên thêm.

Yêu càu lÿ thuôt: Sau khi xü 1ÿ xong giü duoc mâi kè ôn dinh, không gây
sat, ûudt nguy hiêm cho dê.

b) Ph8ong dn ÿAt tq thiét bi:
V{t tu chinh cân huy dông: Dâ hôc, ro thép (2xlxl)m, dâr, bao tâi

Phuong tiên, thiét bi (do Ban Chi huy Phông, chilng thiên tai và Tim kiém
crîu n4n huyÇn Scrn Duong huy tlông)

Xà lan tr; hành (chô mây xüc thi công),Ô tô tâi trong nhô hon l0 tân, Mây
xüc, Bông tlèn 220V-500W (kèm tlèn pha 500W), Dây <liÇn dôi 2 c x 2.5mm,
Câp dinh vi xà lan @ 14, Mây phât ttiên 10KVA, Hê thr5ng neo xà lan (coc sÉr,
gô IÈun neo, büa tlông coc, mai...-;, câc phucrng tiÇn an toàn trong thi công nhu:
Tram câp cuu. phao boi. biên bâo...

. c)Phüdng dn nhân lqc: (do Ban Chi huy Phàng, chiing thiên tai và Tim
kiém cbu ngn huy|n, thành ph6 hay itQng):

Lgc luong thi công bao gàm: Crin bô chi huy, nhân công vân chuyên dât,
dâ thû công, nhân công xüc,dât vào bao tai, phpc vu ânh sr{ng và an toàn lao
d§ng, phpc vU hiu cân tai chô và luc lugng cûu thuong.

2.2. Ûng phô stî ci| công trinh Tütiy lqi @à, dAD:

Ùy ban nhân dân câc huyên, thành ph6, Ban QrÉn lÿ khai thic công trinh
Thüy lgi Tuyên Quang, cric Ban quan lÿ công trinh thüy lgi co sô và Üy ban nhân
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dân câc xâ xây dpg phu<mg an cu thè rmg phô voi câc tinh huiing mât u, toà.,
công trinh thüy loi tai dia phuong voi môt s6 nôi dung chinh à cô nhu sau:

2.2.1 . Üng phô xt lÿ su cé cô nguy co nudc tràn qua dôp dét

a) Giô ttlnh tinh huiSng sqr ciî vù phrong dn ürng phti:
Tinh huiing 1: Mua gây lü lôn mUc nuôc truôc công trinh lên cao, dông

nuôc chây xiét, mlrc nuôc ô müc xâp xi trên mgc nuôc 1û thiét ké gàn tôi mui
nuôc dâng gia cuùng cüa công trinh. Nuoc ô thuqng luu tiép tuc dô vè cô nguy
co gây sr,r cô vô dâp. Cân nlianh chông bàng câc biên phâp dây trôi, thanh thâi
cô râc cây, bui theo dông nuôc mâc tru6c tran, khoi thông dông chày phia ha luu
nhàm hp thâp muc nuôc tru6c công trinh.

Tinh huiing 2: Tinh hu6ng I tiép tqc phât triên, nuôc lü tiép trtc dâng cao
nuôc.bàng mUc nuôc dâng gia cuùng, nuôc thuong luu tiép tuc dô vè nuôc irong
trà tiép tuc [ên cô nguy co nrcrt dinh dâp A6t (gôl tlàu) gây nguy co xôi lô, vô
dâp dât, ành huong truc tiêp lôi an toàn cua công trin}.

- Xü lÿ tinh hu6ng tich cqc và khân truong bàg biQn phâp khoi thông dàng
chây, cô thé thoât môr phân lt qua công lây nuoc (viec itroat tU qua c6ng lâÿ
nu6c phâi theo càn cri vào dièu kiên thuc té cùa hmg công trinh duoc xâc diir
cq thê hong phunng ân bâo vê cüa công trinh lâp truôc mùa mua 1ü), dÉp con
tr4ch ô dinh dâp tlât ngàn cho nuôc tràn qua dinh tlâp làm xôi lô dip tlât gây
nguy co vô dip; dung bat, ni lông trâi trên dïnh và mâi ha lrru dâp, ghim bàng
coc dê nuôc chày qua trânh xôi môn phia ha luu và phâ vô dinh dâp gây vô dâp.

- Dùng. mây xüc müc dât ô khu vuc thiét ké làm tràin su c6 nnàm ha thâp
muc nu6c hô xuông.

b) Phrong dn ÿAt fir, thiét bi: Tity thuôc vào quy mô công trinh mà chü
dâp cô phuong ân du trù chuân bi vâr tu. rhiér bi cho phù hoo.

c) Phmng dn nhôn lqrc: (do Ban quan lÿ.công trinh lhùy loi phdi hqp voi
Ban Chi huy Phông, chông thiên rai và Tim kiém ctru nan xà, hu1ên. thàni phti
huy tlông phù hqp vôi quy mô công trinh ).

2.2.2 Llng ph.i xût lÿ sç.cé thâm tgu qua mang ciing, tà méi: Vân drure
phuong ân xù lÿ nl':u voi sLr cô cüa dê dé ungphô.

III. Triên khai thqc hiQn:

1. Thuùng trgc Bân Chi huy Phông, chông thiên tai và Tim kiém criu
n4n tinh:

- Chü tri, phôi hqp vôi. Bô Chi huy Quân sU tinh, Công an tinh và câc sô,
ngành, don vi liên quan trién Érai thuc hiên câc nôi dung cua Ké hoach nay;
tl_rqm mLru câc giài,phâp công trinh và phi công rrinh tf,olg công lâc phông,
chông, ung phô, khàc phuc hâu quâ do su cô dô vô vô dê, dô vô công rint rt,iy
loi trên dia ban tinh.

- Kiêm tra ttôn,d6c câc sô, ban, ngùh, câc huyên, thanh ph6 thuc hiên ké
hopch rîng ph6 su c6 vô dê, công trinh thüy loi trên d]a ban tinh Tuyên eang tlâ
tluo. c phê duyêt.
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Tô chüc tryc,ban kip thôi thông tin, cânh bâo cho câc sô, ngàr r, câc
huyèn, thanh phô triên khai câc biên phâp phông, chring, img phô và khÉc phuc
hâu quâ do su c6 vô dê, công trinh thüy loi.

2. Ûy ban nhân dân câp huyÇn:

- Xây dmg phuong rin rmg phô chi tiét voi su cd vô dê, dô vô công trinh thùy
loi hoan thành hong thring 7 nàm 2017. Hang nàm rà soât bô sung cho phù hqp.

- Chi tlao Ban Chi huy Phông, chi5ng thiên tai và Tim kiém cüu nan câp
huyÇn, câc co quaa, don v!, Ûy ban nhrin dà câp xà, phân công tô chûc truc ban
ktri cô thông.tin crành tâo rhiên tai dé nâm ctrâi Oiên Uién tirir trinh, dè phông
tinh huông xâu và churân bi phuong an rmg phô thich hqp. hiêu quâ.

_ - Chi dao câc don vi. phuông, xà. thi rrân ruc thuôc chü dông tham gia câc
ho4t d§ng,tim kiêm. cüu nan. cûu hô. khâc phuc h{u qua do su cé- vo déldô vô
!ô. dâpl tô chûc diêu. tra, rhông kê. dânh giâ riièt hai theo dung quy din}. kip
thài béo câo và ttè xuât câp rrên câc biên phâp xu lÿ, khâc phuc.

- Tô chüc thuc hiên câc nhiêm ru và trâch nhiêm theo quy dinh cüa Lu{t
Phông. chông thièn tai ua uan brir't,r.rong a; iie, qî-.
. . - lhl d§ng huy dông ng.uàn luc và làng ghép câc hoal dông phông chông

thiên tai vào kè hoach phâr triên kinlr té xà hôi cùa dia phuong.

- Ttoq cuùng kiêm tra và cô biên phâp dâm bâo an toân d6i vôi câc công
trini co so ha lang. câc loai tài san. câc công trinh dang xây dmg. Cô biên phâp
cu thê dê khâc phuc kip rhoi câc công trinl bi xuông câp. hu hông cô thé gày ra
mât an toàlr trong mtra mua lù; dôi r ôi câc công trinh dang thi công do Uÿ ban
nlân dan huyên. thàn}' ph6 làm chù dàu nr phài thuùng xuyên kièmlra, aOn Oôc
don v! thj công dây nhanh tién dô và c6 biên phâp gia c6, ptrOng trrintr, iuyçt diii
không dé.công trinh bi mua, lü gây thiÇt hai; thuong xuyên thlc hiên công tâc
duy tu._bâo duông. tu sùa nâng câp câc công trinh thüy loi, công trinh phông
chông Lhiên tai do dia phuong quân lÿ. sri dLrng.

- Trong tinh huông câp bâch phài.chü^dQng rhgc hiÇn gia c6, xu lÿ tam thùi
câc hu hông công hinh thüy loi, dê dièu dé bâo dàm diii phô vôi câc ành huông
cüa mu4 lü, xâ lü theo phuong châm "bôn t4i chô,,.

. - Triônlôai phât quang, nao vér thông thoâng dông chây, thâo dô, don dçp
+ur]g vât can trên bo,, lông sông, truôc câc công trinh thüy loi hô, dâp làm âcÀ
tàc dông chày, han chê dên viêc tièu thoâr nuôc.

- Lâp. ké hoach süa chüa, nâng câp công trinh rIê dièu, thüy loi. Uu tiên dàu
tu nâng câp công trbh ô câc xâ vùng thuùng xuyên bi thiên tai, dü s6ng nhân
dân côn gàp nhièu kh6 khàn.

3. Ûy ban nhân dân câp xâ:

_ : Xîy dpg phuong r1n rmg ph6 chi tiét vôi sg c6 vô dê, dô vô công trinh
thuy lqi hoan,thanh trong thâng I nârn Z0l7 phù hqp vôi ké hoach nay. Uang
nàm rà soât bô sung cho phù hgp.
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" - Thuùng xuyên kiém tra, rà soât câc công trinh thüy loi, dê, kè trên tlia ban
tlê tlinh giâ müc dô an toàn truôc, hong và sau mùa mua lü theo quy ttinh.

- Câc xà cô công tri.nh thüy loi, dê. công trinh kè phông chông sar lô rriên
kiai công lâc kiêm tra, bôi truc, phâr hiên và tu sùa kip thoi câc kliém kiuyét cô
nguy co gây mât an toàn cüa câc công trinh thüy loi, tuyén tlê, c6ng duôi dê và
câc tuyén kè" bâo vê bù. Chuân bi 1uc luqng, pt o*g tiê", dâq coc tre, bao tâi,
dqng cp... dé rmg crru dê, kè khi c6 mua lû.

- Khi c6 thông tin (du bâo, cành bâo, thông tin thiên tai dâ xây ra...) sü
dung c.âc hin} thüc thông tin truyên thông sàn cô cua tlla phuûng nhu: phât tin
hieu b.ànC âm thanl tu câc phuong tiên thô s<r nhu tn5ng, kéng. . .. thông bâo cho
nhân dàn biêt dê phông trrinh, tmg phô.

. : Trong tinh huéng câp Aacn, câc dia phu<mg phâi chü tlông thuc hiên gia
cô, xü lÿ têm thùi céc hu hông công hinh thùy loi, .lê dièu dé bâo Oam aiii ptro
vôi câc ânh huông cüa mua, lü, xâ lü theo phuong châm .,biin t4i chô,,.

4. Ban Quân lÿ, khai thâc công trinh thûy lqi Tuyên euang

_ 
Xây dlmg phuong rin phông ngira, img ph6 sU cii <tô vô cho công trinh

thüy loi Ngôi Là và công rrinh thüy loi Hoàng Khai do Ban truc tiép quan lÿ.
- Kiém tra, huong dân câc Ban euan lÿ công trinh thüy loi co sô, dânh giâ

vilc yen hà$ dièu riêt hê th6ng câc trà crrrta tren ala bàn quan tÿ. dô;; ùôi-.;
soât, lâp. diêu chin}. bô sung quy rinh van hành hà theo quy d!nir. chuir bi sà
sang vât tu, phuo:rg rin img cüu khi cô sr; cô xày ra. 86 tri can bô theo dôi câc
công trinh c6 hu hông, dàc biêt d6i vôi câc công trinh cô nguy co xây ra sg ci5
phâi.cir. crln bô php trâch rhuong xuyên nâm bât thông tin tlè [ip thùi xr? lÿ khi
sg cô xây ra.

. - Huong.dân ki rhuât ddi vdi ûy ban n}rân câp huyên, câp xà khi xây dmg
phuong iin chi rièt rmg phô sr,r cô dô vô công rrirür thùy loi.

5. Co quan, ban, ngành câp tinh.

, -Theo 
chuc nàng nhiêm rr.r cüa minh cô trâch nhiêm phôi hop voi UBND

câp huyÇn, câp xà thuc hiên phuong ân phông ngira. rmg phô su cô vô dê, dô vô
công trinh thüy loi trên tlia bàn tinl Tuyên euang

6. Câc thành viên Ban Chi huy phông, chiing thiên tai và Tim kiém
crit n4n tïnh, câc ngành liên quan:

Truc tiép kiém tra công tâc chuân b! phông, chông, ime phô truôc khi
thiên tai xây ra theo linh qrc minh phu rrâch. Chü rri, phi5itrqp àung Vàn phOng
Ban Chi huy Phông, chông Lhiên tai và Tim kiém cLru nan rinà và câc So. nsành
liên quan.lâp Doàn kiém rra công tâc phông. chông rhiên rai và rim kiéln;JJ;;
t4i m§t sô huyÇn. huyÇn thành phô theo linÏ r.tc minh phu trâch; thuông xuyèn
theo dôi câc ban tin du bâo fi.ri tiét, du bâo cânh bâ; thiên tai tuên 5à phât

t11h, *y:l hinh và cT Rhuong riên thông rin dai chüng dà theo chüc nang
nhiêm vU triên khai thuc hiên phuong ân phông ch6ng rhiên tai
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IV. Nguèn tgc thqrc hiÇn

1. Trâch nhiÇm xây dgng ké ho4ch tài chinh:

" Câc sô, ban, ngành, don vi và IJBND huyên, rhanh ph6 xây dung khâi toân
tlê du tru kinh phi cho câc ho?t-.Iông phi công üinh, công tdnh, du trü vât tu
nguyên liêu, -ua sâm trang thiét bi và câc khoan ctrl tiêri cho hoat dông theo
phuong rin phông chi5ng thiôn tai và tim kiém ciru nan hang nàm.

Sô Ké ho4ch và Dàu tu cô trâch nhiêm tông hqp, ttè xuât ùy ban nhân dân
tinh nguôn vi5n thuc hiên Phu<rng rin phông chôig thiên tai và tim kiém crîu nan
cüa cac sô, ban, ngành, tlcrn vi và Üy b- Àan huyg", thanh phiS ttmg nàm.

So Tà chinh crin déi câc nguèn v6n, bâo uio üy ban nhân dân tinh xem xét,
phân bô kê hoach vôn thuc hiên Phuong rin phông chiSng thiên tai và tim kiém cüu
nqn cüa câc sô, ban, nganh, don v! và Uy ban nhân dân huyÇn, thanh phi5.

2. Nguôn lqrc thgc hiêtr:

Kêu goi su hô tro cüa Tmng uong, câc câp câc ngành, câc tô chüc xâ hQi và
sü dung ngân sâch tinh: tlàu tu câc công trinh dC eièu, thLiy tol.

Câ.Ln dôi Ngrin.sâch duoc giao câc Sô, nganh, don vi, huyÇn, thành ph6, xâ,
phuong, thi trân: dâu ru. mua sàm câc phuong tiên, rrang thiét bi phông. chông
thitn tai vâ.tim ki.êm ctru nan theo phuong châm "bôn tai chô". trang bi nhùng
diêj' L1çn cân thiét phuc lu công tâc tap huân, thông tin, tuyên truyèn, phôngl
chông thién tai - tim kiêm cüu nqn.

V. Ché dO thông tin, bâo câo vè PCTT và trCN
Câc so, ngà,nh. don vi rinh và huyên, thành phô thuc hiên nghiém ché dô

bâo câo vè Vàn phông Thuùng truc Ban Chi huy Phông, chông rhi-ên tai và TiÀ
kiêm cûu nan tinh.

N§i dung, ché dO bao câo và kiém tra két quâ bâo câo th6ng kê, dânh giâ
thiêt hai thUc hiên theo quy dinh tai Thông tu liên tich sO qZzOtSffttf-
BNNPTNT-BKHDT ngày 2311,112015 cüa Bô Nông nghiÇp và PTNT, Bô Ké
hoach và Dàu tu Huông dân thting kê, ttrinh giâ thiêt hai do thiêo tui gây .r.

Câc sô, ban, ngành, don vi, dia phuong càn cü vào nôi dung quy dinh tai

Jhông tu liên tich s6 q}Do|5'T"Ü-I-BNNPTNT-BKIDT thuc hiàn i4p bâo câo
Phùng chông thiên tai và" TKCN gui vê Vàn phông Thuông truc Ban Chi huy
PCTT và TKCN tinh dé tông hqp, bâo câo Trung umrg theo quy d!nh.

VI. Công tâc giâm sât và tLinh giâ thgc hiÇn ké ho?ch

1. Giâm sât và tlânh giâ:

UBND huyên, thanh ph6, câc sô, ban nganh, don vi phân công cân bô
chuyên trâch girim sât, ttrinh giâ viQc thgc hiên Ké hoach Phông ngùa, img ph6
sU cô vô dê, dô vô công trinh thüy lgi trên dia ban tinh Tuyên Quang.

Trong qu.i trinh trién khai thyc hiên Ké ho4ch này së bô sung, dièu chinh
cho phù hqp vôi tinh hinh thuc té cüa tinh.
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2. B6o câo tinh hinh thçc hi§n phông ngira, ring ph6 sy c6 vô dê, dô vô
công trinh thûy lqi:

a) Bdo crio ttQt xuiit:
Câc sô, ban, ngà,nh và Ûy ban nhân dân huypn, thành phi5 khi rrièn khai câc

hoqt tlQng phi công trinh, công trinh theo ké hoach gàp kh6 khàn vè nhân luc, tài
chinh ho{c g{p su 

"t5 
anh huông dén tinh m4ng, tài sân cà bâo câo dôt xuât vè

Ûy ban nhân dân tinh, Ban Chi huy Phông, chilng thiên tai.và Tim kiém cüu nan
tinh dé kip tho! xü lÿ. Trong bâo câo rlôt xuât nêu tôm tât su viêc, nhüng khô
khàn trô ngpi cà giâi quyét.

b) Btio crto tllnh k):
- Hang quÿ Ùy ban nhân dân huyên, thanh pht5, Ban quan lÿ klai thâc công

tdnh thüy lgi Tuyên Qu.ang thqc hiên bâo câo tlph kÿ câc hoat ttông phi công
trinh, công trinh theo kê ho4ch cüa tlon vi, d.!a phuong vè Ban Chi huy phông
chiing thiên tai và Tim kiém criu nan tinh, tông hqp bâo câo üy ban nhân dân
tinh. Trong- bâo câo dlnh kÿ nêu rO két quâ dat duoc rrong quâ trinh trién khai,
nÏùng kiô khàn và tôn tai cân giài quyêt.

- Cuôi nram câc sô. ban, ngành và Ùy ban nhrin dan huyên. thành phô ùuc
hiên bâo câo két quâ thUc hiên ké hoach phông chông thièn tai cùa don vi, dla
phuong vè Ban Chi huy Phông chông thiêniai và-,)im Èém cuu nan rrnh, rông hqp
bâo câo Uy ban nhrin drin tinh. Trong bâo câo cuôi nàm nêu rô tinh hinh rhiên tai ù
dia phuong, anh huông thiên tâi ttén công rrinh thüy loi, ttê dièu; nhüng thuân lqi,
kh6 khàn bài hoc kinh nghiêm và nhûng kién nghi cân quan râm, giâi quyét. -

\rII. Tô cbr?c thu. c hiÇn

Giao co quan Thuàng truc Ban Chi huy Phông chông thiên tai và Tim kiém
crîu nan tinh - Sô Nông nghiêp và Phât trién nông thôn tô chüc kiêm tra, dôn tlôc
câc so, ban,,ngành, don vi, Ùy barr nhân dân huyÇn, thành ph6 cac aoin ttrê, tô
chüc kinh tê. tô chüc xà hôi và câ nhân liên quan trên dia ban rinh riên khai
thqc hiÇn Ké hoach này; hang nàm tô chüc rà soat, c{p nh{t bô sung Ké hoach
cho phù hqp vôi tinh hinh thuc ré và thuc hiên ché dô bào câo theo quy dinh./,

KT.TRIIÔNGBAN

- Câc sô, ban ngàah, doàn thè thuôc tlnh;
- Thàni viên Ban chl huy PCTT và TKCN rinh:
- Web site sô NN và PTNT ( TT PCTT& TKCtg;

GBAN

Q.Giâm tliic St l{N và PTNT
Nguyôn Công Nông

Bâo
câo

BANCHIXUY

PNô[ocHô'Ncrr]ti

rarvÀrlM xtÊ

CUU NAN T iNH
IUYE|lQUÂN
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Noi nhâtr:
- B0 Nông ûghiçp & PTNT;

- Ban CE TW vè PCTT:

- TI. TinI uÿ:

- TT. IDND tinh:

- Doàn dai biéu Qui5c hôi dla phuong;

- Uÿ ban Mët trân Tô Quiic tlnh;

- Ûy ban nhân dân tinh;
- UBND câc huyên, ttrành phii;


