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PHẦN THỨ NHẤT 

Tình hình thiên tai và công tác phòng, chống  thiên tai năm 2016 

I. Tình hình thiên tai và sự cố công trình năm 2016. 

1. Tình hình thiên tai. 

Trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra 27 đợt thiên tai 
(nhiều hơn 9 đợt so với năm 2015), gồm:  

- 09 đợt mưa, dông, trong đó: 04 đợt mưa mức rủi ro thiên tai là cấp độ 1, 
lượng mưa lớn nhất đạt 354mm tại TP Việt Trì.   

- 04 đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày lên tới trên 40,3oC (TP 
Việt Trì); 01 đợt mức rủi ro thiên tai là cấp độ 1 (ngày 11-15/6). 

- 03 đợt ảnh hưởng hoàn lưu bão: Bão số 01 từ 26/7 - 28/7; bão số 2 từ 
ngày 30/7 - 02/8; bão số 3 từ ngày 17/8- 19/8.  

- 03 trận lũ trên sông Thao đạt mức báo động (đỉnh lũ cao nhất trên sông 
Thao tại trạm Ấm Thượng +26,78m >BĐ3: 0,78m vào 22 giờ ngày 20/8), trong 
đó: 02 đợt mức rủi ro thiên tai là cấp 1, 01 đợt mức rủi ro thiên tai là cấp2.  

- 07 đợt rét đậm, rét hại, trong đó có 01 đợt mức rủi ro thiên tai là cấp độ 1 
(ngày 23-28/1), nhiệt độ thấp nhất tại Minh Đài 5,3OC.  

- 01 đợt sét đánh mức rủi ro thiên tai cấp độ 1. 

 (Chi tiết về thiên tai và lượng mưa, mực nước có phụ biểu 1 kèm theo) 

2. Thống kê thiệt hại. 

Thiên tai đã gây thiệt hại trên địa bàn các huyện, thành, thị làm 01 người 

chết (do sét đánh), 06 người bị thương (do sét đánh và dông lốc, bão); thiệt hại 

1.443 nhà ở (hư hỏng 647 ngôi, bị ngập 496 ngôi, di dời khẩn cấp 300 ngôi), 11 

công trình văn hóa, 12 điểm trường, 42 phòng học; đổ gãy 1.233,3 ha lúa, 

1.124,6 ha hoa và rau màu; 161,8 ha rừng; làm chết 1.145 con gia xúc, gia cầm; 

sạt lở 694m đê, 125m kè, 3.479m bờ, vở sông, ngòi; đổ, vỡ 965m kênh mương; 

2.617m tường rào; tràn, vỡ 537,6 ha ao nuôi trồng thủy sản, 15 lồng bè nuôi 

thủy sản; làm hư hỏng 40 cột điện và một số thiệt hại khác. Tổng giá trị thiệt hại 

ước tính: 70,1 tỷ đồng. 

 (Chi tiết thể hiện tại phụ biểu 2) 
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3. Các sự cố công trình. 

Do ảnh hưởng của mưa lũ và điều tiết các hồ thủy điện đã gây sạt lở bờ, vở 
sông, ngòi với tổng chiều dài trên 3.479m, bao gồm các đoạn: Km66,2-:-Km66,65, 
Km67,0-:-Km67,3 đê tả sông Thao, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ; Km18,2-:-
Km18,6, Km2,5-:-Km3,1, K7,2-:-K7,9 đê hữu Thao, xã Minh Côi, xã Động Lâm, 
xã Lâm Lợi, Km21,75-:-Km21,8 đê tả sông Thao, xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa; 
Km14,6-:-Km15,2 đê tả Đà, xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy; Km88,35-:-
Km88,6, K93,83-:-K93,93 đê tả Thao, xã Bản Nguyên, xã Cao Xá, huyện Lâm 
Thao; Km73,23-:-Km73,3 đê hữu sông Thao, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam 
Nông. Một số bờ ngòi cũng bị sạt lở như: Ngòi Lạt, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, 
xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn; ngòi Giành, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê; bờ 
ngòi Vần, huyện Hạ Hòa; ngòi tiêu Mạn Lạn, huyện Thanh Ba.  

Các cống dưới đê thuộc huyện: Hạ Hòa, Cẩm Khê, Tam Nông, Đoan Hùng 
bị sự cố gồm: Cống Đầm Trì hư hỏng cánh cống, tường cánh; cống Đồng Chùa, 
hư hỏng giàn van; cống Cầu Lổ, cống Ngòi Tế hư hỏng cánh cống; cống khu 1, 
khu 2, xã Hồng Đà và cống Thầu Dầu xói lở sân tiêu năng; cống Đồng Sau thuộc 
đê bối Thượng Nông, xã Thượng Nông bị hỏng giàn van, thân cống bị sập. Một 
số cống tiêu thoát nước đô thị bị sự cố gây ngập úng, đặc biệt trên địa bàn các 
phường Tiên Cát, Thọ Sơn, thành phố Việt Trì. 

Một số bờ kè bị sạt trượt, hư hỏng: Kè bờ hữu sông Bứa thuộc thị trấn Thanh 
Sơn, huyện Thanh Sơn; mái kè Bạch Hạc, thành phố Việt Trì; mái kè Xuân Lộc, 
huyện Thanh Thủy; kè thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông. 

Nhiều tuyến đường giao thông, mái taluy bị sạt lở, vùi lấp gây ách tắc giao 
thông, cản trở việc ứng phó thiên tai; hệ thống điện và các trạm viễn thông cũng 
bị ảnh hưởng dẫn đến 1 số sự cố mất điện, mất thông tin liên lạc giữa các vùng, 
miền như: sạt lở taluy làm ảnh hưởng đến trạm Viễn thông BTS trên địa bàn 
huyện Thanh Thủy; sạt lở, hư hỏng một số vị trí tuyến đường QL32, QL32C, 
QL70B, các đường tỉnh ĐT313, ĐT315, ĐT 320.... 

II. Đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTT năm 2016. 

1. Triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính 
phủ về công tác PCTT&TKCN. 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCTT&TKCN; Chỉ thị của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị 
sẵn sàng hộ đê; tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa 
mưa lũ năm 2016; Công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
thiên tai trong các đợt thiên tai.  

Triển khai có hiệu quả các Thông tư hướng dẫn của Trung ương về thống 
kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra (TT 43/2015/TTLT-BNNPTNT-
BKHĐT); hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào Quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (TT 05/2016/TT-BKHĐT); quy định loại bản 
tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (TT 06/2016/TT-BTNMT). 

Thực hiện đầy đủ các văn bản, báo cáo và triển khai xuống các cấp, các 
ngành nhiệm vụ về công tác phòng, chống thiên tai; tình hình thực hiện Quỹ 
phòng, chống thiên tai; hiện trạng công trình; tình hình thực hiện Luật Đê điều; 
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Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 
đồng; Phát hành Văn bản gửi các huyện, thành, thị thực hiện ý kiến chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 6 
tháng cuối năm 2016; Văn bản gửi các huyện, thành, thị tăng cường giám sát các 
hoạt động liên quan đến đê điều theo ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thủy Lợi tại 
Văn bản số 1037/TCTL - ĐĐ ngày 07/7/2016...  

2. Công tác chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, 
các ngành để triển khai công tác PCTT&TKCN năm 2016. 

2.1. Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Ngay từ đầu năm 2016, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 285/QĐ-UBND 
ngày 02/2/2016 về việc kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, thành viên 
bao gồm lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đơn vị trong tỉnh; ban hành Chỉ thị về 
công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. 

Ban hành các kế hoạch: Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2016; Kế 
hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch ứng phó với sự cố 
vỡ hồ, đập đến năm 2020; Kế hoạch ứng phó sự cố cháy nhà cao tầng, khu đô 
thị, khu công nghiệp, khu dân cư; Kế hoạch ứng phó sự cố rò rỉ phóng xạ và 
phát tán hóa chất độc hại; Kế hoạch ứng phó sự cố cháy rừng và tổ chức triển 
khai thực hiện đến các ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành, thị. 

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình ứng phó với Biến đổi khí 
hậu tỉnh Phú Thọ. 

Hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2015 và hỗ trợ 
triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2016. 

Cho phép lập Quy hoạch điều chỉnh phòng, chống lũ các tuyến sông có đê 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2.2. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: 

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN theo 
đúng Luật Phòng chống thiên tai tại Văn bản số 887/BCH-KT5 ngày 17/3/2016. 
Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác PCTT&TKCN năm 2015 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2016. Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành các 
kế hoạch, các văn bản chỉ đạo về phòng chống thiên tai, kế hoạch tập huấn diễn 
tập, chuẩn bị vật tư, phương tiện, kiểm kê trang thiết bị, nâng cao năng lực, hoàn 
thiện thể chế cho Văn phòng thường trực...; Chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, các 
huyện, thành, thị triển khai công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn đảm bảo 
có hiệu quả. 

Trong năm 2016, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã ban hành 06 công 
điện chỉ đạo về phòng, chống thiên tai, 07 lệnh báo động lũ trên sông Thao và 
11 báo cáo nhanh về tình hình triển khai ứng phó với các đợt thiên tai trên địa 
bàn tỉnh. 

2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ 
huy PCTT&TKCN tỉnh):  

Phân công, giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị trong ngành Nông nghiệp 
theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai tại các huyện, thành phố, thị xã. 



 

 

4 

Xây dựng các văn bản hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ các Sở, ngành, các địa 
phương trong công tác phòng, chống thiên tai; tổ chức tập huấn nâng cao năng 
lực phòng chống thiên tai cho các đơn vị của ngành và các huyện, thành, thị. Chỉ 
đạo Văn phòng thường trực thực hiện tốt các nhiệm vụ về phòng, chống thiên 
tai; tổ chức thường trực 24h/24h từ ngày 5/5 đến 30/11 và các đợt thiên tai ngoài 
thời gian trên, kịp thời nắm bắt tiếp nhận xử lý thông tin khí tượng thuỷ văn, 
cảnh báo thời tiết thiên tai và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đảm bảo thông 
tin liên lạc thông suốt trong mùa lũ.  

Tham mưu cho UBND tỉnh xử lý kịp thời các sự cố trong mùa mưa lũ đảm 
bảo an toàn đê điều và sản xuất của nhân dân như: Sự cố cống Đầm Trì, sạt lở bờ 
vở sông xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa; khắc phục ngập úng do mưa lũ trên địa bàn 
các huyện, thành, thị… 

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai của các 
địa phương, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi thiên tai xảy ra. 
Chỉ đạo các huyện, thành thị nhanh chóng thay đổi lịch thời vụ gieo cấy vụ mùa 
năm 2016 do ảnh hưởng của thời tiết để đảm bảo khung thời vụ và năng suất cây 
trồng. 

Thực hiện lập Quy hoạch điều chỉnh phòng, chống lũ các tuyến sông có đê 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đôn đốc đơn 
vị tư vấn hoàn thiện khẩn trương hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt 
trong năm 2017. 

2.4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

Tổ chức hiệp đồng phòng chống thiên tai và TKCN với các cơ quan đơn vị 
thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và 
các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện phục vụ 
công tác tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch 
chi tiết ứng phó sự cố cháy nổ, cứu sập, ứng phó hóa chất độc hại để bảo vệ Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Đôn đốc các Sở, ngành hoàn chỉnh các nội dung kế hoạch thực hiện Đề án 
quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tỉnh Phú Thọ đến 
năm 2020. 

2.5. Công an tỉnh: Để chủ động trong công tác PCTT&TKCN Công an tỉnh 
đã xây dựng Kế hoạch số 530/KH-CAT-PV11 ngày 21/11/2016 về phòng, 
chống thiên tai trong lực lượng Công an tỉnh giai đoạn 2016-2020. Phân công cụ 
thể cho các lực lượng: An ninh, Cảnh sát, Công an các huyện, thành thị thực 
hiện hiệu quả các biện pháp PCTT, di dời, sơ tán, cứu hộ, khắc phục hậu quả 
thiên tai; đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội 
phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. 

2.6. Các Sở, ngành:  

Theo nhiệm vụ và chức năng được phân công, các cơ quan, đơn vị trong 
tỉnh, đã kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN trước 
mùa mưa lũ; chủ động chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống thiên tai ngay từ 
đầu năm và trong từng đợt thiên tai, thường xuyên phối hợp với các địa phương 
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và đơn vị có liên quan tổ chức tốt công tác chỉ đạo, ứng phó kịp thời với thiên 
tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại. 

Sở Xây dựng triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát đánh giá bước đầu các 
công trình đã sử dụng thời gian dài tại các đô thị có dấu hiệu nguy hiểm theo 
tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Viễn thông Phú Thọ đã xây dựng được 5 phòng truyền hình hội nghị đặt cố 
định tại các Trung tâm viễn thông huyện Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn, Tân 
Sơn, Hạ Hòa, mỗi phòng được trang bị 01 thiết bị thông tin vệ tinh VSAT IP, 
mỗi thiết bị có khả năng cung cấp 4 đường điện thoại, 1 đường truyền hình hội 
nghị; 3 thiết bị Immarsat (thiết bị di động vệ tinh) tại trung tâm điều hành thông 
tin Việt Trì. 

Sở Giao thông vận tải đã chủ động phối hợp với các đơn vị có phương tiện 
vận tải thủy, bộ đóng quân trên địa bàn, xây dựng phương án huy động phương 
tiện, nhân lực, vật tư khi cần thiết. Chỉ đạo các đơn vị được ký hợp đồng quản 
lý, bảo trì đường bộ xây dựng phương án PCTT&TKCN cụ thể, sát với địa bàn 
chủ động xử lý các sự cố, nên tình trạng ách tắc giao thông trên địa bàn toàn tỉnh 
đã được khắc phục kịp thời trong thời gian ngắn nhất.  

2.7. Các huyện, thành phố, thị xã: 

Theo nhiệm vụ và chức năng được phân công, UBND các huyện, thành, thị 
đã kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN trước mùa 
mưa lũ. Trong đó, thành lập các phân ban chỉ huy, phân công cụ thể các đơn vị 
phụ trách từng địa bàn; thành lập các tổ, đội phụ trách từng khu vực nguy hiểm, 
các công trình phòng, chống thiên tai; xây dựng lực lượng cứu hộ cứu nạn, lực 
lượng dự bị động viên... 

Tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống 
thiên tai; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho các cán 
bộ cấp xã, các cơ quan đơn vị của huyện; kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình 
trước lũ, phê duyệt các phương án bảo vệ trọng điểm và chuẩn bị tốt các điều 
kiện theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với tình huống thiên tai, 
lụt bão; tổ chức thường trực 24/24 giờ, kịp thời phát hiện các sự cố và báo cáo 
cấp có thẩm quyền xử lý đảm bảo an toàn.  

Chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai tại địa 
phương. Hiện tại, đã có 5/13 huyện, thành, thị (Cẩm Khê, Lâm Thao, Hạ Hòa, 
Thanh Thủy, thị xã Phú Thọ) xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai 
đoạn 5 năm đến năm 2020, và gửi về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để phối 
hợp chỉ đạo thực hiện. 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện Hạ Hòa, Tam Nông, Cẩm Khê, 

thành phố Việt Trì rà soát, xây dựng phương án trọng điểm chống tràn đê; thị xã 

Phú Thọ xây dựng phương án trọng điểm chống sạt lở bờ, vở sông Thao. 

2.8. Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên khai thác công trình Thủy lợi 
Phú Thọ chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai; kiểm tra, duy 
tu, sửa chữa các hồ đập, trạm bơm, nạo vét kênh tiêu đảm bảo vận hành an toàn 
trong mùa mưa lũ; phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện duyệt 
phương án bảo vệ công trình của 09 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh gồm: 02 hồ 
chứa trên 5 triệu m3 (Ngòi Vần, Ao Châu), 07 hồ chứa dưới 5 triệu m3 (Xuân 
Sơn, Dộc Gạo, Suối Rồng, Phượng Mao, Thượng Long, Đầm Trì, Dộc Giang).  
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3. Công tác tổ chức tập huấn, diễn tập. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo và tổ chức 01 lớp tập 
huấn cấp tỉnh về nâng cao năng lực quản lý thiên tai năm 2016 cho các đơn vị 
trong ngành và cán bộ thường trực của các huyện, thành, thị.  

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN đã cử các cán bộ tham gia đầy đủ 
các Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác PCTT do cấp 
trên tổ chức và các lớp tập huấn nâng cao năng lực một số nội dung của Đề án 
Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại 
các tỉnh Tuyên Quang và Điện Biên.  

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử 07 cán bộ tham gia khóa đào tạo, điều khiển 
phương tiện thủy nội địa phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2016; hướng 
dẫn, chỉ đạo huyện Thanh Sơn diễn tập ứng phó cháy rừng vào tháng 9/2016.  

Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện lồng ghép kiến thức về phòng, chống 
thiên tai vào chương trình chính khóa và ngoại khóa của các cấp học. Trong đó, 
tổ chức tuyên truyền được 923 buổi, tập huấn được 528 buổi. 

Hội chữ thập đỏ tỉnh đã thành lập Đội ứng phó thiên tai Chữ thập đỏ cấp 
tỉnh và đã được tập huấn 7 ngày tại Hà Nội về phòng ngừa và ứng phó thảm họa. 
Thành lập và duy trì hoạt động của 13 Đội ứng phó thiên tai cấp huyện với 280 
tình nguyện viên. 

12/13 huyện, thị đã tổ chức tập huấn về công tác nâng cao năng lực quản lý 
thiên tai và biện pháp xử lý các sự cố thiên tai cho trên 1.200 người; 12/13 
huyện, thành, thị tổ chức diễn tập ứng phó với sự cố thiên tai.  

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng 
đồng về PCTT. 

Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN tỉnh) thường xuyên đăng các tin, bài về phòng chống thiên tai và 
bản tin cảnh báo thiên tai trên trang Website của Sở và bản tin Nông nghiệp - 
Nông thôn. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tập trung vào 
chuyển đổi cơ cấu giống, thời vụ đảm bảo sản xuất an toàn, tránh các đợt thiên tai. 

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp, phát đầy đủ các tài liệu về 
Luật phòng chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật về PCTT; phát sổ 
tuần tra canh gác đê cho 11 huyện, thành phố, thị xã có đê; 13 bộ băng đĩa, tờ rơi 
các loại về phòng, chống thiên tai cho các huyện, thành, thị. 

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ các quan truyền thông đẩy mạnh 
tuyên truyền về biến đổi khí hậu, những hậu quả tác hại khi lốc xoáy, lũ quét xảy 
ra. Trong đó có 4 phóng sự, 1 chuyên đề, 58 tin bài, tổ chức tuyên truyền tại 46 
trường học, 87 khu dân cư, mở 227 lớp huấn luyện trên địa bàn tỉnh về công tác 
phòng, cháy, chữa cháy. 

Công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai được Đài Phát thanh và 
truyền hình tỉnh thực hiện liên tục, xuyên suốt cả năm, tập trung cao điểm vào 
các đợt thiên tai với trên 800 lượt tin, bài trên 4 mặt báo: phát thanh, truyền 
hình, website và ấn phẩm PTV. Duy trì tốt chương trình Dự báo thời tiết phát 
sóng sau chương trình thời sự tối hàng ngày; qua đó giúp người dân cập nhật kịp 
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thời tình hình thời tiết các vùng trên địa bàn tỉnh, để chủ động trong đời sống và 
sản xuất. 

Đài KTTVKV Việt Bắc trong năm 2016 đã đưa ra 50 tin cảnh báo cấp độ 
rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn; 20 tin cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng 
nóng; 12 bản tin cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét đậm, rét hại; 45 bản tin 
về dự báo cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do dông, sét; 10 cảnh báo cấp độ rủi ro 
thiên tai do mưa đá và lốc xoáy. 

Các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp tổ chức trên 54 lớp tuyên truyền về phòng, 
chống thiên tai cho trên 2.200 cán bộ, hội viên, phụ nữ tập trung vào các hoạt 
động như: sinh hoạt chi hội, tổ, phát tờ rơi, biểu ngữ...Chỉ đạo hội viên, phụ nữ 
và các gia đình chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, chất đốt, 
thuốc men, sữa cho con nhỏ và người già; chuẩn bị các phương tiện phòng hộ 
phù hợp, để đảm bảo đời sống gia đình khi xảy ra thiên tai. Hội LHPN huyện 
Yên Lập đã phối hợp với tổ chức Habitat triển khai dự án “Cải thiện nhà ở, sức 
khoẻ và khả năng chống chịu thiên tai của các cộng đồng huyện Yên Lập, tỉnh 
Phú Thọ, miền Bắc Việt Nam” tại xã Đồng Thịnh với tổng kinh phí đầu tư cho 
dự án trên 1,4 tỷ đồng cho 58 hộ gia đình.  

5. Công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai. 

Kết quả thu quỹ PCTT của các huyện, thành thị năm 2016 là 12.002/15.992 
triệu đồng, đạt 75,05% kế hoạch giao; đã nộp về tài khoản Quỹ PCTT tỉnh (tính 
đến ngày 10/4/2017) là 10.996/15.992 triệu đồng, đạt 68,76% kế hoạch giao.  

 (Chi tiết thể hiện tại phụ biểu 3) 

6. Công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và cứu trợ sau thiên tai của 
các địa phương, các ngành, các cấp. 

Khi có cảnh báo thiên tai, công điện, lệnh báo động và các văn bản chỉ đạo 
ứng phó thiên tai; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp đã tổ chức xuống 
hiện trường kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tổ chức triển khai ứng phó với 
thiên tai. Các cơ quan truyền thông liên tục đưa tin trên các phương tiện thông 
tin đại chúng để các ngành, các cấp và nhân dân biết chủ động phòng tránh.  

Ngay sau khi có thiệt hại do thiên tai gây ra, các cấp, các ngành liên quan 
đã kịp thời xuống địa bàn chỉ đạo công tác khắc phục, thăm hỏi động viên nhân 
dân nhanh chóng ổn định đời sống và phục hồi sản xuất. Huy động lực lượng, 
phương tiện tại chỗ thu dọn, giải tỏa các vị trí bị vùi lấp do sạt lở, xô lũ.... Khẩn 
trương rà soát, đánh giá, báo cáo thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. 

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên tục có mặt tại hiện trường, 
bám sát, kiểm tra và chỉ đạo vận hành trạm bơm, các công trình phục vụ PCTT; xử 
lý kịp thời các sự cố công trình đê điều, hồ đập, đảm bảo an toàn, bảo vệ sản xuất. 
Tổ chức tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai 
và TKCN do Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cấp gồm: 400 áo phao, 400 
phao tròn và 30 bộ nhà bạt 16,5m2; cấp phát cho huyện Hạ Hòa 4 bộ nhà bạt, 
100 áo phao và 100 phao tròn. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức cấp phát 02 
xuồng ST450 xuống 02 địa bàn trọng điểm về thiên tai là huyện Hạ Hòa và 
huyện Tam Nông. 



 

 

8 

Công tác huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự trữ cho  
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được huy động tối đa với trên 262 
xe cứu hộ các loại, 420 xuồng các loại, 7.086 phao các loại... 

(Chi tiết thể hiện tại phụ biểu 4) 

Năm 2016, UBND tỉnh, các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội đã hỗ trợ 
cho nhân dân bị thiệt hại và khắc phục cơ sở hạ tầng với tổng số tiền là: 35.181 
triệu đồng. Trong đó: UBND tỉnh hỗ trợ 10.514 triệu đồng từ nguồn Quỹ phòng 
chống thiên tai, 8.765 triệu từ ngân sách tỉnh; hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 
15.600 triệu đồng; Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 105 triệu đồng cho các hộ gia 
đình thuộc huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Ba; Hội Chữ thập 
đỏ tỉnh hỗ trợ 197 triệu đồng cho trên 239 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

(Chi tiết thể hiện tại phụ biểu 5) 

7. Công tác củng cố, tu bổ, xây dựng công trình phòng, chống thiên tai. 

Năm 2016, đã triển khai hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các công 
trình phục vụ phòng chống thiên tai, gồm: 

- 07 công trình đường giao thông (đường sơ tán dân và nâng cấp đê kết hợp 
giao thông); 02 công trình hồ chứa (hồ Ao Châu huyện Hạ Hòa, hồ Phượng Mao 
huyện Thanh Thủy); 01 công trình trạm bơm tiêu (hệ thống tiêu Ngòi Trang, huyện 
Hạ Hòa); 04 công trình kè và tu bổ đê điều thường xuyên. Các dự án triển khai xây 
dựng đảm bảo kỹ thuật, chất lượng và đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, phục 
vụ kịp thời cho công tác phòng, chống thiên tai. 

- 08 công trình sử dụng từ nguồn quỹ phòng, chống thiên tai đảm bảo xử lý 
kịp thời các sự cố do thiên tai gây ra ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của 
nhân dân (xử lý sạt lở bờ, vở sông thuộc xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa; sửa chữa 
tràn Tùng Tùng, xã Xuân An, huyện Yên Lập; Xử lý sự cố các công trình huyện 
Thanh Ba: sự cố tốc mái nhà lớp học 2 tầng xã Thanh Xá, sự cố sạt trượt tường 
rào trung tâm văn hóa huyện, sạt trượt công trình thủy lợi bờ ngòi khu 3, xã 
Thanh Vân, sạt trượt đê bao Hoàng Hanh; xử lý sự cố hồ Trằm Cặm, hồ Choi, 
huyện Đoan Hùng). 

- 03 công trình sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh (khắc phục hệ thống đập 
thủy lợi Hồ Hàm Kỳ, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa; khắc phục sự cố sạt lở đất 
tại khu đồi Con Voi, xã Thạch Khoán, Thanh sơn; xử lý sự cố sạt trượt kè sông 
Bứa, huyện Thanh Sơn). 

UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã kịp thời chỉ đạo cho triển khai 
xử lý khẩn cấp 02 đoạn bờ vở sông bị sạt lở nghiêm trọng, gồm các đoạn: 
Km66,2-:-Km66,65 đê tả sông Thao thuộc xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ; đoạn 
Km14,6-:-Km15,2 đê tả sông Đà, thuộc xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy. 

Các sự cố về cống, sạt lở bờ vờ sông gây ảnh hưởng đến đê điều, dân cư và 
sản xuất đều đã được chỉ đạo xử lý kịp thời đảm bảo an toàn.  

8. Đánh giá chung về công tác PCTT&TKCN năm 2016. 

8.1. Thuận lợi. 

Mặc dù tình hình thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp và bất thường, tuy 
nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ 
huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, cùng sự vào cuộc của 
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các cấp, các ngành, nhân dân trong tỉnh đã góp phần làm giảm thiểu thiệt hại do 
thiên tai gây ra, tổ chức phòng, tránh kịp thời, an toàn; công tác khắc phục hậu 
quả được thực hiện nhanh chóng, trong thời gian ngắn nhất.  

Ngay từ trước mùa mưa bão, Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 
đã có những chỉ đạo cụ thể để các cấp, các ngành bổ sung hoàn chỉnh và triển 
khai các phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai từ cấp tỉnh đến cấp xã; tổ 
chức kiểm tra hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai; kịp thời xử lý 
ngay những sự cố để ứng phó với thiên tai. Các cấp, các ngành, đặc biệt là 
UBND các huyện, thành, thị; các  xã, phường, thị trấn đã tập trung triển khai và 
huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nghiêm túc các kế hoạch 
phòng, tránh, ứng phó thiên tai đạt hiệu quả; khi có thiệt hại do thiên tai gây ra 
đã kịp thời huy động lực lượng, vật tư, kinh phí nhanh chóng khắc phục thiệt hại 
và giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, đời sống trong thời gian 
sớm nhất.  

Công tác thông tin cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc 
đã được tăng cường về phạm vi cung cấp thông tin được mở rộng ở cả các tỉnh 
phía thượng nguồn, nên đã góp phần cho công tác cảnh báo, chuẩn bị ứng phó 
được kịp thời. 

8.2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn. 

Trên địa bàn tỉnh với mật độ sông suối dày, có nhiều sông lớn chảy qua như 
sông Thao, sông Đà, sông Lô, đặc biệt là trên sông Thao luôn tiềm ẩn lũ lớn; một 
số ngòi lớn như ngòi Lao, ngòi Giành, sông Bứa bắt nguồn từ các tỉnh Yên Bái, 
Sơn La có lưu vực rộng, độ dốc suối lớn, lòng suối hẹp nên luôn tiềm ẩn các trận 
lũ ống lũ quét bất ngờ, làm cho công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn. 

Trên địa bàn tỉnh còn một số tuyến đê chưa đảm bảo cao trình chống lũ 
(đoạn K1,5-K15, K17-K19 đê tả sông Thao; đoạn K52-K69 đê hữu sông Thao); 
một số vị trí sạt lở bờ, vở sông nguy hiểm (đoạn K2,5-K3,1, K7,2-K7,9, K18,2-
K18,6 đê hữu Thao xã Động Lâm, Lâm Lợi, Minh Côi, huyện Hạ Hòa; đoạn 
K67-K67,3, K88,35-K88,6 đê tả Thao, xã Hà Thạch, Bản Nguyên, huyện Lâm 
Thao…) chưa được xử lý triệt để. 

Chưa xây dựng được các phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai 
cụ thể, do hiện nay chưa xác định được cấp độ rủi ro thiên tai cho từng loại thiên 
tai xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

Hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai còn gặp một số khó khăn, vướng 
mắc, do chưa có đủ hướng dẫn từ cấp trên. Kết quả thu quỹ ở một số huyện còn 
thấp và vẫn còn để lại quỹ ở cấp huyện chưa nộp về tỉnh.  

Công tác thông tin, dự báo được tăng cường về phạm vi cung cấp. Tuy 
nhiên, công nghệ dự báo cảnh báo trên địa bàn tỉnh còn hạn chế và năm 2016 
tình hình dự báo về mưa lũ của các cơ quan Trung ương, địa phương nhiều thời 
điểm chưa sát với thực tế ở từng vùng; các công điện, văn bản chỉ đạo của Trung 
ương cảnh báo trong phạm vi rộng nên gây khó khăn trong công tác chỉ đạo, 
phối hợp. Một số vùng xung yếu, vùng núi tiềm ẩn nguy cơ lũ ống, lũ quét chưa 
có các trạm đo mưa để theo dõi, cảnh báo.  

Công tác vệ sinh cống qua đê ở một số địa phương còn chưa được quan 
tâm, tình trạng đổ rác thải, phế thải ra khu vực cống còn xảy ra thường xuyên 
gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến việc vận hành cống. 
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Công tác tuyên truyền về phòng chống thiên tai đến cộng đồng còn hạn 
chế; Tiến độ thực hiện đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro 
thiên tai dựa vào cộng đồng còn chậm do nguồn kinh phí bố trí để thực hiện đề 
án chưa có. 

Chế độ thông tin, báo cáo của một số địa phương, đơn vị thực hiện chưa 
kịp thời và đầy đủ theo quy định. 

 

PHẦN THỨ HAI 

Triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2017 

 

Năm 2017, tình hình thời tiết, thiên tai được dự báo tiếp tục diễn biến phức 
tạp, bất thường. Để chủ động ứng phó với thiên tai năm 2017, các cấp, ngành 
cần tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phòng chống thiên tai được 
UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm những nội dung sau:  

I. Phương hướng, nhiệm vụ triển khai năm 2017. 

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên 
tai năm 2016 và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2017; làm rõ 
nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc 
phục; chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp 
phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở nhất là các địa bàn xung yếu. 

2. Tiếp tục triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Luật, Phòng 
chống thiên tai, Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 
2020; kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; chiến 
lược Quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu; Đề án 1002 “Nâng cao nhận thức cộng 
đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” trên địa bàn tỉnh. 

3. Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện 
Luật Phòng chống thiên tai, các văn bản quy phạm Pháp luật liên quan và phổ 
biến kiến thức về phòng, chống thiên tai trong cán bộ và nhân dân bằng nhiều 
hình thức.  

4. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các 
cấp, các ngành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; chuẩn bị đầy đủ 
về lực lượng sẵn sàng ứng phó với thiên tai. 

5. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

6. Xây dựng các công trình phòng chống thiên tai: 

- Xây dựng, củng cố và nâng cấp hệ thống đê sông ở mức thiết kế phù hợp, 
kết hợp sử dụng đa mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Xây dựng các 
công trình phòng chống sạt lở bờ vở sông; duy tu, sửa chữa cải tạo nâng cấp 
cống dưới đê, công trình hồ, đập, trạm bơm phục vụ phòng chống thiên tai. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án di dời các hộ dân tại các khu vực 
xung yếu. Tăng cường quản lý, đầu tư, đẩy nhanh tiến độ và giám sát chặt chẽ 
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đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về phòng, chống 
thiên tai. 

7. Xác định các khu vực nguy hiểm: 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình liên quan đến 
phòng, chống thiên tai, lụt, bão; các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, mất an 
toàn; tổ chức khơi thông, giải phóng các vật cản trên các sông suối, ngòi; bố trí 
lực lượng thường xuyên kiểm tra công trình trước, sau lũ và tuần tra canh gác 
trong khi mưa lũ; chuẩn bị vật tư tại chỗ, bố trí lực lượng sẵn sàng huy động hộ 
đê, đập, giúp dân vùng hạ du sơ tán khi cần thiết.  

- Xác định rõ các khu vực trọng điểm xung yếu, nguy hiểm, đặc biệt cần 
lưu ý các khu vực có nhân dân sinh sống ven sông, suối, ngòi, hạ lưu các hồ 
chứa; các công trình phòng chống lũ như đê điều, hồ đập, các vị trí tuyến đê có 
cao trình chưa đảm bảo thiết kế, các khu vực bờ vở sông có nguy cơ bị sạt lở... 
lập kế hoạch, phương án cụ thể đảm bảo an toàn tuyệt đối với các hồ chứa và 
công trình phòng chống lũ. 

8. Xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai: 

- Triển khai thực hiện các Kế hoạch, Phương án đã ban hành. 

- UBND các huyện, thành, thị, các Sở, ngành tổ chức rà soát, xây dựng và 
phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai theo đúng quy định và nhiệm 
vụ của Luật Phòng chống thiên tai. 

- UBND các huyện, thành, thị phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước 
MTV khai thác công trình Thủy lợi Phú Thọ chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trực 
tiếp quản lý khai thác công trình thủy lợi, hồ đập tổ chức kiểm tra, đánh giá chất 
lượng công trình; rà soát điều chỉnh, bổ sung và lập, phê duyệt phương án bảo 
vệ công trình Thủy lợi, phương án sơ tán dân vùng hạ lưu các hồ chứa khi có sự 
cố xảy ra theo quy định. 

- Xây dựng phương án phòng, chống thiên tai cho tất cả các công trình, khu 
vực sung yếu và gắn với phương án sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục 
hậu quả thiên tai. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; Xây dựng 
phương án đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc; kế hoạch bổ 
sung các trang thiết bị cứu hộ cứu nạn. 

9. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các Sở, 
ngành, các huyện, thành, thị tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch, phương 
án; tăng cường công tác phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ.  

10. Tổ chức tập huấn, diễn tập cho các đối tượng trực tiếp làm công tác 
phòng chống thiên tai. Nâng cao năng lực, kỹ năng phòng, chống thiên tai, sơ 
tán dân, cứu hộ, cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và 
lực lượng nhân dân địa phương; nâng cao khả năng ứng cứu tại chỗ cho các tổ 
chức, cá nhân, cộng đồng, đặc biệt là vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa. 

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo  
UBND huyện Yên Lập tổ chức diễn tập ứng phó sự cố lụt bão và tìm kiếm cứu 
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nạn; các huyện, thành, thị triển khai diễn tập PCTT tại địa phương đảm bảo sát 
thực tế. 

11. Chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống và giảm 
nhẹ thiên tai. Nâng cấp các trụ sở làm việc đồng thời đầu tư trang thiết bị và 
công nghệ cho Văn phòng thường trực phòng, chống thiên tai ở các cấp. 

12. Xây dựng năng lực tự phòng ngừa thiên tai: Tổ chức lực lượng ứng phó 
tự nguyện của cộng đồng để tham gia cứu hộ, cứu nạn. Phát huy vai trò của các 
tổ chức đoàn thể xã hội trong các hoạt động chuẩn bị ứng phó, khắc phục hậu 
quả. Phát triển lực lượng tình nguyện viên trong công tác tuyên truyền, vận 
động, khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất...  

13. Các địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình kiểm tra và 
xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên 
tai, lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ bãi và lòng sông; tình trạng xây dựng, san lấp 
mặt bằng trái phép gây tắc ngẽn dòng chảy sông suối, kênh mương... 

14. Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực, trực ban phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn, thông tin, báo cáo chính xác, kịp thời. 

15. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành quy định về các cấp độ rủi ro thiên tai 
ứng với từng loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

16. Nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; 
đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai. Phát triển hệ 
thống thông tin cảnh báo theo chiều từ trên xuống cơ sở và thu nhận các báo cáo 
từ dưới lên; thông tin báo cáo kịp thời giữa Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn các cấp với Trung ương. Đảm bảo thiết bị, máy móc hoạt 
động tốt, đường truyền thông tin thông suốt phục vụ tốt yêu cầu công tác dự báo, 
cảnh báo, truyền tin kịp thời giữa các cấp, các ngành. 

17. Huy động mọi nguồn lực tài chính tạo Quỹ Phòng, chống thiên tai cho 
công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt để giải 
quyết cấp bách và kịp thời các sự cố thiên tai. Thực hiện xã hội hóa, phát huy tốt 
phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tinh thần trách nhiệm của các 
doanh nghiệp đối với xã hội trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn. Các nguồn lực tài chính phải sử dụng hiệu quả, kịp thời, đúng quy định. 

18. Tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo nhanh chóng ổn định đời 
sống và sản xuất của nhân dân. 

II. Tổ chức thực hiện: 

1. Một số nhiệm vụ các ngành, các cấp cần tổ chức triển khai thực hiện 
xong trước mùa mưa lũ gồm: 

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, phân công nhiệm vụ cho các 
thành viên; tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai năm 2016, 
triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành, cấp mình xong trước Quý II/2017. 

- Các phương án bảo vệ trọng điểm, phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi, 
phương án sơ tán dân vùng hạ lưu hồ chứa phải xong trước ngày 31/5/2017.  

- Các công trình liên quan đến phòng chống thiên tai, khẩn trương thi công 
hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ. Đối với những công trình dở 
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dang phải có phương án đảm bảo an toàn cho công trình, bố trí lực lượng trực 
ban để theo dõi và xử lý kịp thời sự cố khi có thiên tai xảy ra. 

2. Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đôn đốc, kiểm tra 
việc triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai của các ngành, địa 
phương trong tỉnh; tham mưu kịp thời việc chỉ đạo điều hành công tác PCTT, xử 
lý các tình huống thiên tai; tổng hợp báo cáo theo quy định. 

3. Các Sở, Ban, Ngành, các cấp: Tăng cường quán triệt, tuyên truyền và 
triển khai có hiệu quả Luật phòng chống thiên tai; tổ chức thực hiện kế hoạch 
phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt và 
các nhiệm vụ được phân công; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện 
và nguồn lực để chủ động ứng phó thiên tai.  

4. Các huyện, thành phố, thị xã và các ngành có liên quan tăng cường 
thanh, kiểm tra phát hiện và xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi vi phạm pháp 
luật về đê điều, phòng chống thiên tai, bảo vệ công trình thủy lợi; các hoạt động 
khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản, cát, sỏi trái phép, gây ảnh hưởng đến 
thoát lũ, mất an toàn công trình đê điều và tính mạng tài sản của nhân dân.  

5. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN theo chức năng nhiệm vụ 
được phân công chủ động triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 
cơ sở, địa bàn được phân công nhằm làm tốt công tác chuẩn bị để chủ động ứng 
phó kịp thời với mọi tình huống xấu do thiên tai gây ra. 

Trên đây là Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn tỉnh về tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2016 và triển khai 
nhiệm vụ PCTT năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ./. 

 

      
Nơi nhận: 
- Ban CĐ TW về PCTT (b/c);   

- UBND tỉnh (b/c);        

- Trưởng ban, các phó trưởng ban (b/c); 

- Các thành viên BCH PCTT & TKCN tỉnh; 

- UBND huyện, thành, thị; 

- Lưu: VPTT (50b). 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 
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