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UBND TỈNH HẬU GIANG 

BAN CHỈ HUY  PCTT – TKCN  

Số:   51   /KH-PCTT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hậu Giang, ngày  29   tháng  06  năm 2016 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC 

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI – TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2015  

VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH  NĂM 2016. 
 

PHẦN MỘT 

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI – TKCN 

NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG. 

 1. Diễn biến tình hình thiên tai: 

 1.1 Lượng mưa: 

Mùa mưa thật sự bắt đầu vào giữa tháng 05/2015 và  kéo dài đến cuối 

tháng 10/2015. Tổng lượng mưa trung bình cả năm 2015 là 1.491mm cụ thể là: 

tại thành phố Vị Thanh: 1.444mm, thấp hơn cùng kỳ năm 2014 là: 509mm.  Tại 

thị xã Ngã Bảy: 1.460mm  thấp hơn cùng kỳ năm 2014 là 125mm. Tại thị trấn 

Rạch Gòi: 1.569mm  thấp hơn cùng kỳ năm 2014 là 352mm.  

Số ngày mưa đạt từ 105-:-120 ngày thấp hơn năm 2014 là 20 ngày.  

1.2 Diễn biến xâm nhập mặn 

Tình hình xâm nhập mặn măn 2015 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xuất hiện 

sớm hơn năm 2014 và thời gian xâm nhập dài hơn năm 2014 khoảng 2 tháng. 

Mặn xuất hiện từ đầu tháng 2 năm 2015 đến cuối tháng 7 năm 2015. Trên địa 

bàn thành phố Vị Thanh đo tại cống kênh Lầu 9,1‰ ( cao hơn năm 2014 là 

2,1‰) làm ảnh hưởng các địa phương như: Xã Hỏa Tiến, Hỏa Lựu, Tân Tiến, 

Phường 7, xã Vị Tân, Phường 1, Phường 5, Phường 4. 

Địa bàn huyện Long Mỹ đo tại cống Ba Cô 12,1‰ ( cao hơn năm 2014 là 

2,1‰) làm ảnh hưởng của các xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Tâm, Lương 

Nghĩa. Đến đầu tháng 7/2015 mặn tiếp tục đe dọa thị trấn Trà Lồng, Long Trị, 

Long Trị A, Đông phú với độ mặn đo được từ 1,5‰ đến 5‰. Tại các xã Phương 

phú, thị trấn Búng Tàu huyện Phụng Hiệp độ mặn từ 1,0‰ đến 6‰.         

Nhìn chung tình hình xâm nhập mặn năm 2015 rất phức tạp và gay gắt 

xuất hiện sớm hơn năm 2014. Do mực nước thượng nguồn Sông Cửu Long 

xuống thấp so với trung bình nhiều năm khoảng 1,3m và nền nhiệt độ cao năm 

2014 làm nắng nóng gây gắt kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh làm 

cho nước Biển Tây lấn sâu vào nội đồng.  Tuy nhiên khâu chuẩn bị của chính 

quyền địa phương khuyến cáo và vận động nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng 

mặn có kế hoạch ngăn mặn trữ ngọt, đắp đập thời vụ, đối phó với mặn có hiệu 

quả cao thiệt hại không đáng kể    

1.3 Lốc xoáy   
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Vào đầu mùa mưa tình hình lốc xoáy xảy ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

khá nhiều gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân đã xảy 13 cơn lốc 

xoáy (Ít hơn cùng kỳ năm 2014 là 03 cơn)   

 - Làm sập nhà: 75 căn;(ít hơn cùng kỳ năm 2014 là 82căn) 

 - Làm tốc mái  55 căn và 08 phòng học (ít hơn cùng kỳ năm 2014 là 123 

căn) 

- Ước thiệt hại: 1.568.100.000đ (ít hơn cùng kỳ năm 2014 là 

1.310.250.000đ ) 

Lúa Thu Đông bị đổ ngã và bị ngập ước giảm năng lúa thu hoạch 5% đến 

30% là: 589ha ( thiệt hại không đáng kể )  

1.4 Sạt lở bờ sông :  

- Nhìn chung tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang diễn biến rất phức 

tạp và nghiêm trọng, càng ngày gây thiệt hại nhiều về tài sản, hoa màu, vật kiến 

trúc; 03 địa phương bị sạt lở là huyện Châu Thành A 45 điểm, Phụng hiệp 03 

điểm, Ngã Bảy 03 điểm. Tổng số điểm sạt lở là: 51 điểm; ( Cao  hơn cùng kỳ 

năm 2014 là 35 điểm);  

Chiều dài 1.290,6m (Cao hơn cùng kỳ năm 2014 là 982,6 m);  

Diện tích mất đất bờ sông: 5.333,2m2( cao hơn cùng kỳ năm 2014 là 

3.743m2) 

Ước thiệt hại ban đầu: 1.237.000.000đ ( cao hơn cùng kỳ năm 2014 là 

866.100.000đ) bao gồm hoa màu, đất, vật kiến trúc 

1.5 Thiệt hại về người: Sét đánh  làm chết 02 người ( Ít hơn 2014 01 

người )  

1.6 Về triều cường:  

Trong tháng 10/2015 hạ lưu Sông Hậu và các sông đầu nguồn tỉnh Hậu 

Giang xuất hiện đợt triều cường Biển Đông với đỉnh triều cường ở mức khá cao, 

( từ ngày 28 đến ngày 29/10/2015) mực nước cao nhất tại thị xã Ngã Bảy: 1,38m 

thấp hơn báo động BĐ3 là 0,12m, thấp hơn cùng kỳ năm 2014 là 0,13cm . 

 Trong tháng 9/2015 tình hình thời tiết trên địa tỉnh Hậu Giang rất phức 

tạp, do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp, kết hợp với gió mùa Tây Nam 

phát triển mạnh gây ra mưa vừa và mưa to liên tục trên diện rộng kéo dài nhiều 

ngày. Mực nước thực đo trên kênh Xà No tại thành phố Vị Thanh 0,66m (ngày 

17/9/2015) thấp hơn cùng kỳ năm 2014 là 0,02m  

 1.7. Về Bão và ATNĐ: Trong năm 2015 bão và áp thấp nhiệt đới đã xuất 

hiện trên biển Đông 05 cơn bão và 02 cơn áp thấp nhiệt đới. Trong đó có 2 cơn 

bão ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Không có ảnh hưởng trực tiếp vào địa bàn 

tỉnh Hậu Giang. 

 2. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2015: 

  Về tài sản và sản xuất nông nghiệp: 
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 Tổng thiệt hại năm 2015: 2.805.000.000đ thấp hơn năm 2014 là: 

444.450.000 (năm 2014: 3.249.450.000đ) 

(Hai tỷ tám trăm lẻ năm triệu động) 

(Theo số liệu báo cáo của 8 huyện, thị xã, thành phố bao gồm thiệt hại vật 

kiến trúc, mất đất bờ sông và sản xuất nông nghiệp) 

3. Công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai năm 2015: 

 - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 22 tháng 06 năm 

2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về công tác phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm 

cứu nạn năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

 - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 

năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang; 

- Tổng kết công tác phòng, chống lụt bão năm 2014 và triển khai kế họach 

phòng chống lụt bão năm 2015 vào trong tuần tháng 07/2015. 

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã xây 

dựng kế hoạch từ đầu tháng 2/2015 và triển khai vào đầu tháng 5/2015. Tổng 

hợp tình hình và kế hoạch phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn của các 

ngành, các cấp kịp thời báo cáo về Chi Cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền 

Nam,  Tỉnh uỷ và UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời. Trong suốt mùa mưa bão công 

tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó được đặt lên hàng đầu theo phương châm “4 tại 

chỗ”, tổ chức trực ban 24/24 giờ ở các ngành các cấp trong suốt mùa mưa lũ 

bão. 

- Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, 

đồng thời, chỉ đạo kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai – Tìm 

kiếm cứu nạn ở các cấp và các ngành trong tỉnh, thực hiện tốt chế độ trực, chế 

độ báo cáo trong mùa mưa bão. Quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện có hiệu  

quả với kế hoạch ứng phó theo phương châm “ 4 tại chỗ”. 

- Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

triển khai Luật phòng, chống thiên tai (Luật 33/2013/QH13) cho cán bộ cấp tỉnh 

và cán bộ công nhân viên ngành nông nghiệp (do Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổ chức) 

 - Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh phối hợp với Trung tâm Phòng tránh thiên tai mở khóa đào tạo lòng 

ghép kế hoạch phòng chống thiên tai cho cán bộ cấp xã, tổ chức 02 lớp với 30 

cán bộ ( Xã Đông Phước, huyện Châu Thành và xã Vĩnh Thuận Đông huyện 

Long Mỹ) 

Hội Nông Dân tỉnh Hậu Giang phối hợp Văn phòng thường trực Ban chỉ 

huy phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh mở 03 tập huấn về Biến đổi 

khí  cho 3 địa phương thị xã Ngã Bảy, huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ với 

150 cán bộ cấp xã, phường, trị trấn được tập huấn.      
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 - Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

đã đi kiểm tra trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai – 

TKCN của 8 huyện, thị xã, thành phố để chuẩn bị cho công tác phòng, chống 

thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn năm 2015.  

4. Đánh gía chung công tác phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn   

năm 2015 

4.1. Ưu điểm: 

- Công tác chuẩn bị phòng, chống như: Xây dựng kế hoạch, phương án, 

củng cố Ban chỉ huy; kiểm tra an toàn trước mùa mưa bão khá tốt sẵn sàng tuần 

tra mùa mưa bão. 

- Công tác nắm thông tin, dự báo, cảnh báo… thực hiện kịp thời và đầy 

đủ; giúp cho công tác chỉ đạo ứng phó nhanh, hiệu quả. 

- Khi có thiên tai xảy ra ( Lốc xoáy, sạt lở) các địa phương xử lý theo 

phương châm 4 tại chỗ rất có kết quả. 

4.2. Yếu kém: 

  - Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác 

phòng, chống thiên tai hiệu quả chưa cao; còn lơ là mất cảnh giác, còn vi phạm 

hành lang an toàn, chà nò, đăng đó, vật cản trên sông… 

- Công tác dự báo, cảnh báo còn nhiều yếu kém: Hệ thống quan trắc, hệ 

thông tin còn yếu và thiếu chưa có ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học vào 

thực tiễn cho công tác phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn .  

- Một số dự án công trình chưa tuân thủ nghiêm tiêu chuẩn an toàn nhất là 

các công trình giao thông nông thôn, nạo vét kênh, rạch bằng các phương tiện 

hút bùn… Đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng và tiếp tục là nguy cơ cao 

trong mùa mưa bão. 

- Thành viên Ban chỉ huy các cấp chưa thường xuyên bám địa bàn được 

phân công. Trong xử lý tình huống bốn tại chỗ phần lớn “ Chỉ huy tại chỗ chưa 

được mạnh dạn xử lý, còn chờ ý kiến, chủ trương cấp trên bằng văn bản…Do đó 

không tận dụng được thời cơ, thời điểm gây thiệt hại không đáng có 

- Công tác thu Quỹ phòng chống thiên tai đạt thấp.      

PHẦN HAI 

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI – TKCN NĂM 2016: 

1. Diễn biến thời tiết mùa khô đầu năm 2016  

1.1 Sạt lở đất:  

 Thời tiết tỉnh Hậu Giang đang trong giai đoạn đầu mùa khô đã xảy ra 44 

điểm sạt lở ( Châu Thành 39 điểm; Châu Thành A 03 điểm, Phụng Hiệp 02 

điểm); Tổng chiều dài: 825,7m; Tổng diện tích mất đất: 3.187,9m2; Ước tổng 

thiệt hại: 1.590.600.000đồng.( Bao gồm đất bờ sông, vật kiến trúc và hoa màu ) 

1.2  Tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang: 
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Năm 2016 tình hình xâm nhập trên địa bàn tỉnh xuất hiện sớm hơn 2 tháng 

so với năm 2015. Hiện nay độ mặn cao nhất xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang như sau:   

Diễn biến xâm nhập mặn: 

Đợt I: Từ ngày 26/01/2016 đến ngày 4/3/2016) 

- Mặn xâm nhập vào biển Đông theo Sông hậu vào 15km thuộc các huyện 

Châu Thành, thị xã Ngã Bảy và nồng độ mặn từ 2.3‰ đến 3‰. 

- Từ Biển Tây xâm nhập vào các huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ nồng 

độ mặn đo được 10‰ đến 12‰. 

Đợt II: Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 5/5/2016. 

- Mặn từ Biển Đông: Không ảnh hưởng. 

- Mặn từ Biển Tây: Nồng độ mặn đo được từ 10‰ đến 19.7‰. kéo dài 

liên tục nhiều ngày (trên 30 ngày) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và 

đời sống của bà con trên địa bàn 4/8 đơn vị: Thành phố Vị Thanh, huyện Long 

Mỹ, huyện Vị Thủy 

Về thiệt hại. 

- Vụ lúa Đông xuân (2015-2016): Tổng số 407 ha (có 185 ha thiệt hại > 

70% = 234 hộ huyện Long Mỹ, 222ha thiệt hại dưới 30%) 

- Vụ lúa Hè thu 2016:  Tính đến 25/5/2016. 

+ Có 246 ha lúa Hè thu ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ mất trắng. 

* Thiệt hại khác:  

. 6.000 ha Hè Thu  không xuống giống được khả năng không sản xuất lúa 

vụ 3. 

. 1.000 ha thủy sản không xuống giống kịp thời vụ. 

. 1.400 hộ làm nghề đan lát lục bình, trung bình mỗi tháng cung ứng 30 

tấn lục bình khô làm nguyên liệu (7 triệu đồng/tấn). 

. Ước thiệt hại từ đầu năm đến nay khoảng 13 tỉ đồng. 

1.3 Tình hình lốc xoáy: 

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/5/2016 đến ngày 29/5/2016 do 

ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. 

Thời tiết tỉnh Hậu Giang rất xấu trời nhiều mây, ngày và đêm nay có mưa vừa và 

mưa to, có dông, lốc xoáy cục bộ, sấm sét và gió giật mạnh gây sập nhà, tốc mái, 

cây đỗ ngã, lúa hè thu bị đỗ sập. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.  

Tổng hợp thiệt hại từ ngày 22/5/2016 đến ngày 27/6/2016: 

- Nhà sập: 41 căn ( Vị Thủy 11 căn; Long Mỹ 03 căn; Châu Thành 07 

căn; Châu Thành A 04 căn;  Vị thanh 04căn; Phụng Hiệp 09 căn; tx Long Mỹ 03 

căn) 
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- Tốc mái 62 căn. ( Vị Thủy 08 căn; Long Mỹ 03 căn; Châu Thành 04 

căn; Châu Thành A 06 căn;  Vị thanh 39 căn; Phụng Hiệp 02 căn) 

Ước thiệt hại: 1.319.000.000đ  

- Lúa Hè thu bị đỗ ngã: 2.996ha ( Phụng Hiệp 324ha;Vị Thủy 465ha; 

Châu Thành A 2.207ha) 

Thiệt hại tổng cộng là:  22.020.600.000đ  

2. Một số công việc đã triển khai công tác phòng, chống thiên tai -  Tìm 

kiếm cứu nạn trong 6 tháng mùa khô 2016: 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16/2/16 của 

Tỉnh ủy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập 

mặn trên địa bàn Hậu Giang. Kế hoạch số 101/KH-UBND và Công văn số 

236/UBND-KTN. 

- Triển khai nhanh các công trình cống, đập, nạo vét kênh mương theo 

phương án đã được duyệt. Phối hợp tốt các cấp các ngành chăm lo tốt cho cuộc 

sống nhân dân vùng mặn như: Thức ăn uống sinh hoạt, y tế…Ban chỉ huy phòng 

chống thiên tai các cấp tăng cường bám sát địa bàn được phân công để chỉ đạo 

trực tiếp, báo cáo thỉnh thị theo đúng quy định về công bố thiên tai. 

- Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn  tỉnh 

kiểm tra các  trang thiết bị phòng, chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn tại các 

huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để chuẩn bị sẵn sàng khi có thiên tai xảy ra.  

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống 

thiên tai -  Tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

- Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn   măm 

2016 tỉnh Hậu Giang. Đồng thời chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức Ban chỉ huy 

phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn ở các cấp và các ngành trong tỉnh, 

thực hiện tốt chế độ trực, chế độ báo cáo trong mùa mưa bão. Quán triệt đầy đủ 

và tổ chức thực hiện có hiệu quả với phương châm “4 tại chỗ”. 

PHẦN BA 

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI – TKCN NĂM 2016 

 I. Nhận định chung về tình hình mưa, bão năm 2016: 

Tổng hợp dự báo của các cơ quan hữu quan, nhận định xu thế mùa mưa 

bão năm 2016 có ảnh hưởng trực tiếp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau: 

1. Hiện tượng thời tiết: 

Hiện tượng El Nino kết thúc vào tháng 5/2016; tháng 6,7/2016 thuộc giai 

đoạn trung tính (EnSo); xác xuất 75% từ tháng 8/2016 trở đi xuất hiện, hiện 

tượng La Nina  

Như vậy mùa mưa bão năm nay sẽ diễn biến phức tạp khó lường. Mưa, 

bão, lũ có khả năng tác động mạnh vào địa bàn tỉnh Hậu Giang.  

2. Dự báo thiên tai trên địa bàn tỉnh: 
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2.1 Mưa to kéo dài nhiều ngày kết hợp với triều cường gây lũ lớn trên 

địa bàn: Phương án phòng, chống lấy lũ lịch sử năm 2000 xây dựng phương án 

phòng chống. 

2.2 Giông, lốc, sét đánh: Phương án cảnh báo thường xuyên trong suốt 

mùa mưa, bão. 

2.3 Sạt lở đất: Rà soát 110 điểm sạt lở có nguy cơ sạt lở và các tuyến 

công trình giao thông nông thôn ven sông, rạch để có giải pháp xử lý theo Quyết 

định số 01 của Thủ tướng Chính phủ. 

2.4 Xâm nhập mặn: Đề phòng mặn xâm nhập vào tháng 7 ( như năm 

2015) đồng thời đúc kết kinh nghiệm chuẩn bị phòng, chống vào cuối năm 2016. 

2.5 Bão và ATNĐ: Theo nhận định các cơ quan chuyên môn năm 2016 “ 

Hậu Giang là chưa phải an toàn với Bão, ATNĐ” cần có phương án chi tiết chủ 

động phòng, tránh bão trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

2.6 Thiên tai khác: Chưa xác định. 

3. Tìm kiếm cứu nạn: Gắn kết với loại hình thiên tai trên để xây dựng 

phương án tìm kiếm cứu nạn đặc biệt là phương án phòng, tránh bão 2016 

4. Kế  hoạch phòng , chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn năm 2016: 

Căn cứ tình hình khí tương thủy văn được dự báo các ngành các cấp phải 

có bước chuẩn bị đầy đủ ngay từ đầu năm về công tác phòng, chống thiên tai và  

tìm kiếm cứu nạn của các ngành và các cấp mình, sẵn sàng ứng phó mọi tình 

huống thiên tai, tránh thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. 

Với phương châm “ Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn 

trương và hiệu quả”, đồng thời tập trung vào một số biện pháp sau đây.  

4.1. Cũng cố, kiện toàn Ban chỉ huy từ tỉnh đến cơ sở tiến hành tổng kết 

năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016.     

4.2. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các cấp chủ 

trì  phối hợp các ngành hữu quan tiến hành kiểm tra các công trình, hệ thống 

công trình, các điểm xung yếu, tổ chức tập huấn các lớp phòng chống thiên tai 

các địa đầu nguồn của tỉnh… Trước mùa mưa bão để có chỉ đạo kịp thời đảm 

bảo trước trong suốt mùa mưa, lũ, bão.  

4.3. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp 

các ngành hữu quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện “ Đề án nâng cao nhận 

thức cộng động và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” được thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt đồng thời lồng ghép “Kế hoạch phòng, chống thiên tai - 

Tìm kiếm cứu nạn năm 2016” các cấp, các ngành, tập trung triển khai sâu rộng 

nhằm tăng cường nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nửa trong việc phòng, tránh 

thiên tai an toàn, hiệu quả.     

5. Kế hoạch phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2016 cần 

tập trung một số công tác trọng điểm như sau: 

Theo nhận định trên, các loại thiên tai có khả năng xảy ra trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang. 
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5.1 Lốc xoáy: 

Đây là loại thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh; Loại thiên tai 

không dự báo trước được. Do đó trước mùa mưa bão cần tuyên truyền vận động 

nhân dân tăng cường cảnh giác; Cần chằng chống nhà cửa thiếu an toàn, kiểm 

tra các cây cao gần nhà dễ đỗ ngã, đường dây điện không an toàn …đảm bảo ổn 

định trong suốt mùa mưa, bão.  

Các đội xung kích, dân quân tự vệ  ở cơ sở sẵn sàng ứng phó khi có thông 

báo diễn biến thời tiết xấu ( như mưa, dông, lốc xoáy, hoàn lưu bão…) xử lý 

nhanh theo phương châm “4 tại chỗ”  giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai 

xảy ra. 

5.2 Sạt lở: 

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang  04 huyện thường xuyên xảy ra sạt lở cao đó 

là: Thị xã Ngã Bảy, huyện Châu Thành, Châu Thành A và Phụng Hiệp. Thường 

trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các đơn vị nêu trên 

và các huyện còn lại khẩn trương chỉ đạo phối hợp kiểm tra cụ thể các điểm có 

nguy cơ sạt lở. Đồng thời thường xuyên báo cáo về văn phòng ban chỉ huy 

phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và UBND tỉnh, Trung ương để 

có theo dõi chỉ đạo; Bên cạnh đó tổ chức khuyến khích thí điểm các mô hình 

chống sạt lở bằng vật liệu địa phương đúc kết đánh gía mô hình kiến nghị nhân 

rộng.       

5.3 Sét đánh: 

Đây là loại thiên tai thường xảy ra nhất là giai đoạn giao mùa giữa mùa 

khô và mùa mưa. Các địa phương cần tuyên truyền cảnh báo nhân dân chủ động 

phòng tránh đặc biệt những vùng có nguy cơ cao hạn chế đến mức thấp nhất 

thiệt hại về tính mạng trong suốt mùa mưa bão.    

5.4 Lũ lụt: 

Với điều kiện địa hình thuộc vùng thấp trũng, tiêu thoát nước lệ thuộc 

thủy triều biển Tây với biên độ thấp do đó nếu gặp trường hợp mưa to kéo dài 

kết hợp triều cường thì lũ lụt sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Do 

đó cần tăng cường các biện pháp phòng tránh cụ thể sau đây: 

- Các địa phương chỉ đạo, phối hợp Ban an toàn giao thông tiến hành giải 

phóng chà, nò, đăng đáy, vật cản trên sông…, tạo thông thoáng dòng chảy tiêu 

thoát lũ nhanh đồng thời kiểm tra các bến đò dọc, đò ngang đảm bảo an toàn 

trong mùa mưa, lũ. 

- Khuyến cáo người dân bồi trúc bờ bao bảo vệ sản xuất, chỉ xuống giống 

lúa vụ 3 ở những nơi đạt tiêu trí 3 nông thôn mới về thủy lợi. 

- Kiểm tra các kho tàng, bến bãi, các cơ sở kinh doanh các mặt hàng dễ 

gây ô nhiễm khuyếch tán khi bị ngập lũ.         

5.5 Công tác phòng, tránh bão: 

Trong những năm gần đây, những cơn bão và ATNĐ xuất hiện ở phía 

Nam Biển Đông. Theo dự báo khu vực Nam Bộ vẫn có nguy cơ bão đỗ bộ trong 
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đó không loại trừ tỉnh Hậu Giang; Do đó cần đề phòng đặc biệt. Ba địa phương 

chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và ATNĐ là Châu Thành, Châu Thành A, TX 

Ngã Bảy. Trường hợp có bão và ATNĐ đổ bộ vào khu vực này  thì ưu tiên hàng 

đầu là bảo vệ dân cư, xác định các địa bàn có nguy cơ cao dể bị tôn thương nhất.  

- Huyện Châu Thành: 

 Các xã Thị trấn Mái Dầm, xã Đông Phú, Phú Hữu, Phú An, Phú Tân, Thị 

Trấn Ngã Sáu, Đông phước A, Đông Thạnh. 

- Thị xã Ngã Bảy: 

Các xã Đại Thành, Tân Thành, Hiệp Lợi, Phường Lái Hiếu.  

 - Huyện Châu Thành A: 

Các xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh, thị trấn Cái Tắc, thị trấn Rạch Gòi, thị 

trấn 1.000 và Thị Trấn 7.000.                  

* Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT – TKCN Tỉnh. 

Trực ban 24/24 tại Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai – 

TKCN tỉnh từ ngày 1/6/2016 đến 31/12/2016.  

Theo dõi thời tiết khí hậu trong suốt mùa mưa, lũ, bão kịp thời báo cáo 

lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp và nhân dân ứng phó với thiên tai. 

Thường xuyên liên lạc với văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai  

– Tìm kiếm cứu nạn  huyện, thị xã và thành thố với các ngành tỉnh và gửi ngay 

các bản tin thông báo bão, lũ của các cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương và 

địa phương đến các ngành, các cấp, các địa phương, thông báo kịp thời đến nhân 

dân chuẩn bị ứng phó với thiên tai. 

Tổng hợp tình hình thiên tai, thiệt hại do thiên tai gây ra ở các địa phương 

làm tham mưu và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và thường trực Ban chỉ 

huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh biện pháp ứng phó cũng như 

phương án khắc phục. 

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến rộng rãi các bản 

tin thông báo bão, lũ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, của 

các cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương và địa phương trên hệ thống thông 

tin đại chúng cho nhân dân  biết để chuẩn bị ứng phó. 

Kết hợp với văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm 

cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố khảo sát tình hình ứng phó với lũ, bão của 

các địa phương nhất là kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, bảo vệ các công trình thủy 

lợi, đê bao bảo vệ sản xuất, các vùng sạt lở… 

 Phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn ứng phó với bão và 

ATNĐ rộng rãi cho 18 xã, phường, thị trấn của 3 huyện Châu Thành, Châu 

Thành A, thị xã Ngã Bảy. Nội dung là trang bị kiến thức và thực hành về: Chằng 

chống nhà cửa, làm hầm trú ẩn tại chỗ và sơ cấp cứu người bị thương do bão và 

ATNĐ gây ra cho đối tượng là trưởng ấp, quân sự ấp và hội chữ thập đỏ ấp. 

Đồng thời hướng dẫn xây dựng phương án phòng tránh bão, ATNĐ cho các ấp 

xã, huyện. 
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Trước mùa mưa, lũ, bão thường xuyên liên hệ với các ngành các cấp, các 

địa phương xây dựng báo cáo và kế hoạch phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm 

cứu nạn năm 2016, gửi về văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống 

thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo, theo dõi tình hình và làm 

tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống thiên tai – Tìm 

kiếm cứu nạn năm 2016 đạt kết quả cao. 

6. Phân công các thành viên BCH PCTT - TKCN  chỉ đạo địa bàn           

Bộ phận Thường trực BCH PCTT –TKCN tỉnh: 

- Ông   Lữ Văn Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban  

Sè ®iÖn tho¹i: Di ®éng: 0918 035 562;      

- ¤ng Trương Cảnh Tuyên - Phã Chñ tÞch UBND tØnh – Phó trưởng ban 

thường trực, Sè ®iÖn tho¹i:  Di ®éng: 0918555236;      

- ¤ng NguyÔn V¨n §ång -  Gi¸m ®èc Së NN & PTNT- Phã trëng ban. 

Sè ®iÖn tho¹i:    Di ®éng: 0918 035 599;      

- Ông Lân Hùng Cường - Phó chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh- Phó  trưởng 

ban  

Số điện thoại:   Di động: 0972 022 483 

- ¤ng Lª Phíc §¹i - Chi côc trëng Chi côc Thñy lîi - Ch¸nh v¨n phßng 
Ban Chi huy PCTT – TKCN tỉnh. 

Sè ®iÖn tho¹i:  C¬ quan:  07113.870 010; Di ®éng: 0913 817 667 

Fax: 07113. 870 010 

- V¨n phßng thêng trùc Ban chỉ huy PCTT -TKCN tØnh ®Æt t¹i Chi côc 
Thñy lîi 

 Địa chỉ: Số 1, đường dự mở D16, Phường 5, thành phố Vị Thanh, Tỉnh 

Hậu Giang. 

Sè ®iÖn tho¹i: 07113 870 010; Sè Fax: 07113 870 010 

Bộ phận chỉ  đạo theo dõi các huyện, thị xã, và thành phố. 

HuyÖn Ch©u Thµnh: 

- ¤ng Lâm Hùng Cường, Phó chØ huy trëng Bé chØ huy Qu©n sù tØnh (Tổ 

trưởng), Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0972 022 483 

- ¤ng Nguyễn Thành Phúc, Phó gi¸m ®èc Sở Y Tế. 

 Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0913973937 

- Ông Thái Hữu Huệ, Phó chi cục trưởng Chi cục dân số- KHHGĐ  

Số điện thoại: - Di dộng 0908175135  

HuyÖn Ch©u Thµnh A: 

- ¤ng Lê Thanh Việt, Phã gi¸m ®èc Së Giao th«ng - VËn t¶i. (Tổ trưởng) 
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 Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0918.051.928 

- ¤ng  Lê Minh Đang - Phã Chñ tÞch UB MTTQ VN tØnh. 

 Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0974225200 

 HuyÖn Phông HiÖp: 

- Bà  Phạm Thị Thuỳ Dung, Bí thư tỉnh đoàn (Tổ trưởng) 

 Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0909.395.975 

         - Ông Võ Phú Cường, Phó gi¸m ®èc Së Lao ®éng TB & X· héi. 

 Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0918.797791  

HuyÖn Long Mü: 

- Ông Nguyễn Hùng Nhiên, Phó gi¸m ®èc Së GD- §T (Tổ trưởng) 

 Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0913705702 

- Ông Nguyễn Chí Nghề, Phó chñ tÞch Héi Ch÷ thËp ®á tØnh. 

 Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0988226930 

- ¤ng TrÇn V¨n Trî, Phã Chñ tÞch Héi N«ng d©n tØnh. 

Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 01699175144 

HuyÖn VÞ Thñy: 

- Ông Dương Thanh Tùng, Phó giám đốc Së VH, TTvà DL(Tổ trưởng) 

Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng:  0913622054 

- ¤ng NguyÔn Thanh Hµ, Phã gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh. 

 Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0918.319307 

- Ông Huỳnh Trường Vĩnh, Giám đốc Sở Khoa Học Công Nghệ 

Số điện thoại- Di động: 0918215515 

Thành phố VÞ Thanh: 

- ¤ng  Nguyễn Văn Diên, Phó giám đốc Sở xây dựng .(Tổ trưởng) 

 Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0918 415 860 

- Ông  Hoàng Quốc Cường, Phó giám đốc Sở tài Nguyên và Môi trường  

           Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng:0913 101 460  

- Ông  Bùi Trọng Lực, Tổng giám đốc Cty cổ phần MTV Cấp Thóat 

Nước Công Trình Đô Thị Hậu Giang  

Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0913 766567 

 ThÞ x· Ng· B¶y: 

- ¤ng Huỳnh Việt Hòa, Phã gi¸m ®èc C«ng an tØnh.(Tổ trưởng) 

 Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0988588888 
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- Bµ Thái Thu Xương, Chñ tÞch Héi Liªn hiÖp Phô n÷ tØnh. 

 Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0918.933.565 

- Ông Lê Hòang Thắng, Phó giám đốc Cty Điện lực Hậu Giang 

Số điện thoại: 0963.375777 

 Thị xã Long Mỹ: 

- ¤ng Ong Phíc H¶i, Phã gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch và §Çu t. (Tổ trưởng) 

           Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0909 107757  

- Ông Võ Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Công Thương. 

 Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0945 707 707 

- Ông Phạm Đức Đoàn, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hậu 

Giang  

Sè ®iÖn tho¹i: - Di ®éng: 0939313246 

* Đặt biệt khi có bão xãy ra, tỉnh sẽ thành lập Bộ chỉ huy tiền phương ở 

các vùng xung yếu (Theo dự báo) để cùng với địa phương và nhân dân ứng phó 

với bão. 

Bộ chỉ huy tiền phương gồm các ông: 

Ông  Lữ Văn Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban chi huy PCTT – 

TKCN tỉnh. 

- Ông  Trương Cảnh Tuyên  – Phó chủ tịch UBND tỉnh – Phó Ban thường 

trực Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh. 

- Ông. Nguyễn Văn Đồng – Giám đốc Sở Nông Nghiệp & PTNT. 

- Ông. Lâm Hùng Cường  – Phó Chỉ huy trưởng – Bộ Chi huy QS tỉnh. 

- Ông. Huỳnh Việt Hòa – Phó giám đốc Công an tỉnh. 

- Ông. Võ Phú Cường - Phó giám đốc Sở LĐ – TB – Xã hội Tỉnh. 

- Ông. Nguyễn Thành Phúc – Phó giám đốc Sở Y tế . 

- Ông. Nguyễn Chí Nghề – phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

- Bà.  Phạm Thị Thùy Dung – Bí thư tỉnh đoàn. 

- Ông. Lê phước Đại – Chánh VP Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh 

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của văn 

phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh./. 
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Nơi nhận : 

- BCĐ TW về phòng chống thiên tai; (Để B/c)  

 - Chi cục PCTT khu vực  Miền Nam (Để B/c)  

- TT TU, TT HĐND, UBND để b/c; 

- Thành viên BCH PCTT-TKCN tỉnh; 

- BCH PCTT-TKCN các huyện, thị xã ,thành 

phố; 

- Lưu: VP. 

BAN CHỈ HUY PCTT-TKCN TỈNH 

PHÓ BAN PHỤ TRÁCH THIÊN TAI 

 

 

 

 

         


