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BAN CHỈ HUY PCTT – TKCN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:       /BC-PCTT    Hậu Giang, ngày       tháng  05  năm 2017 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2016  

và triển khai nhiệm vụ năm 2017   

 

Phần I 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016  

I. Tình hình thiên tai 

1. Diễn biến thiên tai 

Năm 2016, ngay từ đầu năm tình hình thời tiết, khí tượng - thủy văn 

diễn biến bất thường và ngày càng phức tạp đã ảnh hưởng đến các tỉnh Đồng 

bằng sông Cửu Long gây thiệt hại rất lớn cho sản xuất nông nghiệp. Biến đổi khí 

hậu đã và đang tác động tiêu cực đến nước ta, năm 2016 trên Biển Đông xuất 

hiện 8 cơn bão (trong đó, có 04 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước 

ta), 07 cơn áp thấp nhiệt đới. Tại Hậu Giang xâm nhập mặn đã xuất hiện sớm, 

độ mặn diễn biến bất thường và duy trì ở nồng độ cao ở địa bàn thành phố Vị 

Thanh và huyện Long Mỹ gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp. Trong năm đã 

xảy ra 14 cơn lốc xoáy, có 03 đợt triều cường lớn đỉnh triều cao nhất tại thị xã 

Ngã Bảy 1,40 m (xuất hiện ngày 17/10/2016 đến 19/10/2016 cao hơn đỉnh lũ 

năm 2015 là 2 cm), có 61 điểm sạt lở bờ sông, cụ thể như sau: 

- Xâm nhập mặn: Năm 2016, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang đã diễn ra hết sức phức tạp và gay gắt, nước mặn đã xâm nhập sâu 

vào nội đồng, kéo dài và duy trì ở nồng độ cao từ 10‰ đến 19,7‰.  

Ngày 26/01/2016 (17/12 Al) nước mặn từ Biển Tây bắt đầu xâm nhập vào 

huyện Long Mỹ (xã Lương Nghĩa, Lương Tâm, Vĩnh Viễn A, Vĩnh Viễn) và 

thành phố Vị Thanh (xã Hoả Tiến, Tân Tiến, Hoả Lựu) với độ mặn 6,5‰. 

Ngày 7/2/2016 (29/12 Al) đến 9/2/2016 (mùng 2 tết) mặn từ Biển Đông 

xâm nhập vào huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp với độ 

mặn đo được tại Vàm Kênh Cái Côn 3,0‰, Vàm Kênh Mái Dầm 2,3‰, thị xã 

Ngã Bảy 2,6‰, thị trấn Cây Dương 1,1‰.  

Từ ngày 29/3/2016 đến cuối tháng 6/2016 độ mặn diễn biến bất thường 

và duy trì ở nồng độ cao từ 10‰ - 19,7‰ ở địa bàn thành phố Vị Thanh và 

huyện Long Mỹ. 

- Sạt lở: Sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh diễn ra rất phức tạp, nghiêm 

trọng khó lường. Tổng số điểm bị sạt lở: 61 điểm (huyện Châu Thành 55 điểm; 

Phụng Hiệp 02 điểm, Châu Thành A 03 điểm, thành phố Vị Thanh 01 điểm) 



- Mưa, dông lốc: Trong năm 2016 trên Biển Đông xuất hiện 8 cơn bão 

(trong đó, có 04 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta), 07 cơn áp 

thấp nhiệt đới. Tại Hậu Giang đã xảy ra 14 cơn lốc xoáy và nhiều cơn mưa lớn 

đã làm sập, tốc mái nhà nhiều hộ dân 

2. Tình hình thiệt hại 

- Xâm nhập mặn: Vụ lúa Đông Xuân năm 2015-2016 tổng diện tích bị 

thiệt hại 407 ha; trong đó có 185 ha thiệt hại > 70%, với 234 hộ; 222 ha thiệt hại 

dưới 30%, huyện Long Mỹ 

Vụ lúa Hè Thu năm 2016 tính đến 05/5/2016: Có 246 ha thiệt hại 100% 

tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, có 6.000 ha Hè Thu 2016 không xuống giống 

được, khoảng 1.000 ha thủy sản không xuống giống kịp thời vụ và 1.400 hộ làm 

nghề đan lát lục bình bị ảnh hưởng, trung bình mỗi tháng cung ứng 30 tấn lục 

bình khô làm nguyên liệu (7 triệu đồng/tấn); ước tổng thiệt hại do xâm nhập 

mặn: 13 tỷ đồng 

- Sạt lở: Năm 2016 tình hình sạt lở bờ sông diễn ra rất nghiêm trọng, khó 

lường. 

Tổng số điểm bị sạt lở: 61 điểm (huyện Châu Thành 55 điểm; Phụng Hiệp 

02 điểm, Châu Thành A 03 điểm, thành phố Vị Thanh 01 điểm); chiều dài: 

1.143,7 m; diện tích mất đất khoảng 4.096,9 m2; ước thiệt hại: 2 tỷ đồng 

- Mưa, dông lốc: Trong năm 2016 trên Biển Đông xuất hiện 8 cơn bão 

(trong đó, có 04 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta), 07 cơn áp 

thấp nhiệt đới. Tại Hậu Giang đã xảy ra 14 cơn lốc xoáy và nhiều cơn mưa lớn 

đã làm sập, tốc mái nhà nhiều hộ dân.  

Nhà sập: 99 căn (huyện Châu thành A 06 căn; Châu Thành 12 căn; Phụng 

Hiệp 28 căn; Long Mỹ 10 căn; Vị Thủy 20 căn; thị xã Long Mỹ 07 căn; thành 

phố Vị Thanh 16 căn) 

Tốc mái và siêu vẹo: 84 căn (huyện Châu thành A 06 căn; Châu Thành 04 

căn; Phụng Hiệp 6 căn; Long Mỹ 06 căn; Vị Thủy 14 căn; thị xã Long Mỹ 05 

căn; thành phố Vị Thanh 43 căn); ước thiệt hại: 2,3 tỷ đồng 

Mưa nhiều đã làm ngập úng lúa Hè Thu 2.996 ha (giảm năng suất từ 30% 

đến 40%), bị đổ ngã 86 ha (giảm năng suất từ 5 - 10%); ước thiệt hại: 22,3 tỷ 

đồng 

Tổng cộng thiệt hại năm 2016 là: 39,6 tỷ đồng 

3. Đánh giá nguyên nhân 

Tình hình thời tiết, khí tượng - thủy văn diễn biến bất thường và ngày 

càng phức tạp đã ảnh hưởng đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gây thiệt 

hại rất lớn cho sản xuất nông nghiệp. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động tiêu 

cực đến tỉnh Hậu Giang từ đó Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - 

TKCN tỉnh đã rút ra các nguyên nhân chính sau: 



1. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn ra ngày càng phức tạp đã làm 

cho tình hình xâm nhập mặn; sạt lở; mưa; bão; dông lốc; ATNĐ ngày càng cực 

đoan và khó lường. 

2. Tình hình sạt lở do lưu tốc dòng chảy trên các tuyến kênh đều tăng so 

với TBNN làm cho nguy cơ sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng: 

Biến đổi khí hậu - Nước biển dâng làm cho biên độ triều có khuynh 

hướng xa hơn so với TBNN, nên làm gia tăng lưu tốc dòng chảy trên các tuyến 

kênh của lưu vực. 

Việc khai thác cát quá mức trên sông Tiền, sông Hậu làm cho lớp nước 

trong lòng sông càng lớn; do đó cần một lượng nước lớn đổ về lưu vực sông, 

nên làm gia tăng lưu tốc dòng chảy trên lưu vực của sông. 

Do sự phát triển của thượng nguồn sông MêKông các công trình Thủy 

điện được xây dựng ngày càng nhiều, làm cho lượng trầm tích đổ về Đồng bằng 

sông Cửu Long ngày càng hạn chế không đủ bù đắp lượng cát đã khai thác, nên 

làm gia tăng lưu tốc dòng chảy trên các tuyến kênh của lưu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long. 

3. Tình hình sạt lở  do lưu lượng thuyền bè qua lại nhiều hơn do sự phát 

triển khá nhanh về kinh tế xã hội của khu vực, khiến cho nhu cầu vận chuyển 

hàng hóa, thông thương buôn bán, du khách đi lại tham quan bằng đường thủy 

càng nhiều; nhất là ngày càng xuất hiện nhiều tàu thuyền cao tốc tạo ra những 

đợt sóng lớn vỗ vào bờ. 

4. Tình hình sạt lở do ngày càng có nhiều nhà cửa cơ sở hạ tầng được xây 

cất ven bờ sông rạch làm gia tăng tải trọng lên mép bờ. Đặc biệt nhiều công 

trình được xây cất lấn ra phía sông ngoài tác động làm tăng tải trọng lên mái bờ 

còn gây thu hẹp, cản trở dòng chảy. 

5. Tình hình sạt lở do sự quá tải của các phương tiện lưu thông tác dụng 

lên bề mặt đê, làm cho sự mất ổn định mái đê ngày càng nghiêm trọng.  

6. Ngoài ra, việc nạo vét bùn đất của các phương tiện tự chế trên các kênh 

rạch quá gần bờ sẽ làm giảm khối đất phản áp tức là giảm khả năng chống trượt 

của mái bờ. 

II. Kết quả công tác phòng, chống thiên tai 

Công tác phòng chống thiên tai năm 2016 được triển khai quyết liệt, đồng 

bộ kịp thời từ các khâu phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương 

châm “4 tại chỗ” nên đã hạn chế tối đa thiệt hại về sản xuất nông nghiệp. Một số 

công việc chính đã triển khai như sau: 

1. Công tác phòng ngừa 

- Xâm nhập mặn: Công tác tuyên truyền được các sở, ban ngành tỉnh và 

địa phương quan tâm tổ chức thực hiện từ đó tạo được sự đồng thuận của cả hệ 

thống chính trị và người dân trong công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn. 

Các địa phương thường xuyên chỉ đạo các đài truyền thanh của xã, phường, thị 

trấn vùng bị xâm nhập mặn phát thanh về nồng độ mặn vào buổi sáng hàng ngày 

cho người dân biết để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.  



Công tác quan trắc độ mặn được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - 

Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các địa phương được thực hiện liên tục và kịp thời 

nên diễn biến mặn được cập nhật đến người dân đầy đủ. Đồng thời có đổi mới 

về cách nhắn tin qua điện thoại về nồng độ mặn cho các lãnh đạo tỉnh, huyện, thị 

xã, thành phố và chủ tịch xã, phường, thị trấn biết để điều hành chỉ đạo. 

- Sạt lở: Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 03 địa phương thường xuyên xảy 

ra sạt lở nghiêm trọng nhất: Huyện Châu Thành, Châu Thành A, thị xã Ngã Bảy. 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các địa 

phương khẩn trương rà soát, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao để cấm 

biển báo nguy hiểm cho người dân biết tránh xa vùng sạt lở nguy hiểm. Những 

nơi có vật kiến trúc, nhà cửa thì vận động người dân di dời đến nơi an toàn tránh 

thiệt hại về người và tài sản.  

- Dông lốc: Đây là loại thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh; do 

mức độ thiệt hại gây ra tương đối cao và không dự báo trước được. Do đó trước 

mùa mưa bão Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã 

chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân cảnh giác; 

cần chằng chống nhà cửa thiếu an toàn, kiểm tra các cây cao gần nhà dễ đổ ngã, 

đường dây điện không an toàn …đảm bảo ổn định trong suốt mùa mưa, bão.  

Các đội xung kích ở cơ sở sẵn sàng ứng phó khi có thông báo diễn biến 

thời tiết xấu để kịp thời xử lý nhanh theo phương châm “4 tại chỗ” giúp dân 

khắc phục hậu quả do thiên tai xảy ra. 

- Sét đánh: Đây là loại thiên tai thường xảy ra ở giai đoạn giao mùa giữa 

mùa khô và mùa mưa. Cần khuyến cáo người dân khi có xuất hiện sét đánh thì 

tránh xa các vật mang kim loại, không trú ẩn dưới tàn cây lớn để đảm bảo an 

toàn về tính mạng người trong suốt mùa mưa, bão.    

2. Công tác ứng phó  

Do làm tốt công tác dự báo Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 

tai - TKCN tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 101/KH-

UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 về phòng, chống hạn và xâm nhập mặn năm 

2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để chủ động ứng phó; trước tình hình diễn 

biến gay gắt của hạn mặn Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 12 - CT/TU ngày 16 

tháng 02 năm 2016 của Tỉnh ủy Hậu Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ban 

hành Công văn số 371/UBND-KTN ngày 17 tháng 3 năm 2016 về tăng cường 

triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh; ban 

hành Quyết định công bố thiên tai cấp độ 1 tại huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy, 

TX. Long Mỹ và TP. Vị Thanh; Tổ chức nhiều Hội nghị bàn về giải pháp phòng, 

chống hạn, xâm nhập mặn và đảm bảo cấp nước sinh hoạt nông thôn trong mùa 

khô năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến tận các xã, phường, thị trấn ngay 

từ đầu vụ Đông xuân 2015 - 2016. 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 

2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc 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 – TKCN ở các huyện, thị xã, thành phố; 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”. 

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17 tháng 06 năm 

2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về công tác phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm 

cứu nạn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2015 và triển khai kế hoạch  

năm 2016 vào trong tuần tháng 06/2016. 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 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 bão. 

Vào đầu tháng 9/2016 Hội Chữ thập đỏ và Hội Nông dân tỉnh phối hợp 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh đã tổ chức tập huấn về phòng, chống thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng ở 03 địa phương trong tỉnh là huyện Châu Thành, Châu Thành A 

và thị xã Ngã Bảy tổ chức được 15  lớp với tổng số 525 học viên tham dự.  

 Công tác thông tin cập nhật tình hình khí tượng thủy văn đã được thực 

hiện kịp thời đầy đủ, giúp cho lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác phòng, chống thiên 

tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2016. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 

tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang đã có sự 

phối hợp chặt chẽ trong suốt mùa mưa, lũ, bão để đưa thông tin kịp thời đến các 

cấp lãnh đạo và người dân. 

3. Khắc phục hậu quả 

Với tinh thần chủ động, ứng phó kịp thời, khẩn trương quyết liệt về phần 

thiệt hại đã giảm rất đáng kể.   

 UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp hỗ trợ cho người dân 

vùng bị hạn mặn với số tiền 1,071 tỷ đồng để người dân tái sản xuất vụ mùa tiếp 

theo; hỗ trợ nhà sập, tốc mái do dông lốc 1.122.500.000 đồng; sét đánh chết 1 

người hỗ trợ 5.400.000 đồng 

UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh lịch thời 

vụ  lúa Hè Thu 2016 muộn hơn khoảng 01 tháng so với cùng kỳ để tránh thiệt 

hại, đồng thời chỉ đạo Cty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu 

Giang thực hiện khoan 09 giếng (khoan 04 giếng tại TP. Vị Thanh, khoan 02 

giếng tại TX. Ngã Bảy, khoan 02 giếng tại Châu Thành, khoan 01 giếng tại TX. 

Long Mỹ) để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân; Trung tâm Nước sạch và 

Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh tiến hành khoan 04 giếng nước ngầm và 

khoan thăm dò 02 giếng (khoan khai thác 02 giếng và khoan thăm dò 01 giếng 

tại thị trấn Nàng Mau, khoan khai thác 02 giếng và khoan thăm 01 giếng tại xã 



Phương Phú, huyện Phụng Hiệp). Ban quản lý dự án xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã triển khai thi công đập thời vụ kênh 

Hậu Giang 3 huyện Long Mỹ nhằm ngăn mặn xâm nhập từ sông Nước Trong 

vào địa bàn huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp.  

Các địa phương tiến hành kiểm tra lại hệ thống đê bao, cống bọng, các 

trạm bơm điện trên địa bàn, nâng cấp nạo vét các tuyến kênh, đắp đập thời vụ  

để bảo vệ tốt sản xuất nông nghiệp, chủ động trong công tác phòng, chống hạn 

và xâm nhập mặn, cụ thể như sau: 

Nạo vét 27 tuyến kênh với số tiền là: 18,9 tỷ đồng 

Đắp đập thời vụ 149 đập với số tiền là: 12,78 tỷ đồng 

III. Đánh giá chung 

 Tỉnh Hậu Giang là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ tác động của biến đổi 

khí hậu – nước biển dâng; ngay từ đầu năm 2016 các loại hình thiên tai diễn 

biến hết sức phức tạp; đặc biệt tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, dông lốc, sạt 

lở bờ sông diễn ra ngày càng gay gắt và nghiêm trọng khó lường. Để hạn chế 

đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban ngành và các địa phương tăng cường công tác 

phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai. Qua đó, Văn phòng thường trực 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đánh giá được 

những thuận lợi và khó khăn trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2016.  

1. Thuận lợi   

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc và kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai Kế hoạch 

Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2016; tranh thủ mọi nguồn lực 

để đầu tư cho công tác phòng, chống thiên tai góp phần giảm bớt thiệt hại cho 

người dân.   

Công tác tuyên truyền được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo; có thể 

nói đây là giải pháp gốc nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị 

và người dân trong công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh. Trong năm 2016 

được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ 

và Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn về phòng, chống thiên tai ứng phó biến 

đổi khí hậu và nước biển dâng.  

Các địa phương rất chủ động trong việc củng cố Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn của huyện, thị xã, thành phố, xây dựng Kế 

hoạch ứng phó kịp thời theo phương châm " 4 tại chỗ". Thường xuyên chỉ đạo 

các Đài phát thanh xã, phường, thị trấn thông tin về tình hình thời tiết và thiên 

tai trên địa bàn tỉnh cho người dân biết kịp thời  

2. Khó khăn    



Sự phối hợp giữa các sở, ban ngành tỉnh, chính quyền các cấp và các đoàn 

thể đôi lúc chưa đồng bộ, nên chưa phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ.”  

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về công tác phòng, chống thiên 

tai một số địa phương còn chưa sâu sát, tư tưởng còn chủ quan, mất cảnh giác, 

chưa chủ động còn trông chờ vào sự chỉ đạo cấp trên; không bám sát vào Kế 

hoạch Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2016, do đó khi có thiên 

tai xuất hiện bất ngờ thì công tác chỉ đạo khắc phục chưa kịp thời còn gây ra 

nhiều thiệt hại cho người dân.  

 Nguồn kinh phí dành cho công tác tuyên truyền, tập huấn về phòng, 

chống thiên tai còn thiếu, khi xảy ra thiên tai người dân chưa nắm vững kiến 

thức phòng tránh kịp thời. 

Bài học kinh nghiệm 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thiên tai ngay từ đầu mùa khô Ban 

Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tỉnh đã tham mưu 

UBND tỉnh ban hành nhiều Chỉ thị, Công văn chỉ đạo để làm cơ sở cho các sở, 

ban ngành tỉnh và địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên 

tai cho đơn vị mình góp phần làm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Công tác tuyên truyền được các sở, ban ngành tỉnh và địa phương quan 

tâm chỉ đạo từ đó tạo được sự đồng thuận rất cao trong cả hệ thống chính trị và 

người dân trong công tác phòng, chống thiên tai. 

Công tác quan dự báo, cảnh báo được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai   

- Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các địa phương được cập nhật liên tục kịp thời đến 

người dân đầy đủ. 

Công tác triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai - TKCN đa số các địa 

phương kịp thời và chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó nên phần thiệt 

hại không đáng kể . 

Phần II 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017 

I. Những nhiệm vụ trọng tâm 

1. Nhận định tình hình 

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và các nhà 

chuyên môn tình hình thời tiết năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau: 

 - Bão, ATNĐ: Năm 2017 số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên Biển 

Đông có khả năng ở mức xấp xỉ TBNN (khoảng 13 - 15 cơn), trong đó khoảng 

5-6 cơn ảnh hưởng đến nước ta. Cần đề phòng những cơn bão, ATNĐ hoạt động 

vào các tháng cuối mùa mưa (tháng 10, 11, 12) ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ. 

Đặc biệt chú ý tính bất quy luật của bão sẽ tăng cao vào những tháng giữa 

và cuối năm, có khoảng 3-4 cơn bão ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Bộ. 



- Mưa: Thời kỳ chuyển mùa khoảng từ giữa tháng 04 đến đầu tháng 

05/2017, sớm hơn so với TBNN từ 5 - 7 ngày. Thời kỳ bắt đầu mùa mưa: Bắt 

đầu mùa mưa vào đầu tháng 5/2017 

Thời kỳ kết thúc mùa mưa: Mùa mưa năm 2017 kết thúc vào khoảng nửa 

đầu tháng 11/2017, ở mức sớm hơn khoảng 5 - 10 ngày so với TBNN. Khi xuất 

hiện mưa thường kèm theo dông với cường độ lớn cục bộ, xảy ra ở nhiều nơi và 

các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Cần đề phòng dông lốc, sét đánh... vào thời 

kỳ chuyển mùa, các tháng đầu mùa mưa. 

- Nhiệt độ: Nền nhiệt độ trung bình trong mùa mưa 2017 ở mức xấp xỉ 

TBNN. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ở khoảng 33 - 350C xuất hiện từ đầu tháng 4 

đến cuối tháng 5/2017.  

- Mực nước: Mực nước trên hệ thống kênh, rạch trong tỉnh biến đổi theo 

triều và từ giữa tháng 8/2017 đến đầu tháng 11/2017 ảnh hưởng lũ trên sông 

Hậu, về mùa mưa, lũ đạt đỉnh cao nhất năm xuất hiện vào  đầu đến giữa tháng 

10, tại trạm Vị Thanh có khả năng từ 0,65 m - 0,75 m ở mức xấp xỉ cao hơn 

TBNN, tại huyện Phụng Hiệp từ 1,40 m - 1,50 m xấp xỉ cao hơn TBNN. Đề 

phòng các đợt triều cường cuối năm trùng với thời gian gió mùa đông bắc hoạt 

động mạnh, mực nước triều có thể dâng cao bất thường và diễn biến phức tạp. 

- Tình hình thiệt hại từ đầu năm đến nay  

Sạt lở: 11 điểm (huyện Châu Thành 06 điểm; huyện Phụng Hiệp 02 điểm, 

thị xã Ngã Bảy 01 điểm, huyện Châu Thành A 2 điểm); chiều dài sạt lở: 289 m; 

diện tích mất đất bờ sông: 1.829 m2; ước thiệt hại: 2.588.200.000 đồng. 

 Dông lốc: Nhà sập: 19 căn; nhà tốc mái: 06 căn; ước thiệt hại: 

303.000.000 đồng.  

 Tổng thiệt hại là: 2.891.2000.000 đồng. 

2. Các nhiệm vụ trọng tâm 2017 

1. Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành viên Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các ban, ngành tỉnh và các 

huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo cho công tác sẵn sàng chỉ đạo, chỉ huy từ 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả và tái thiết được chủ động, nhanh 

chóng, chính xác, hiệu quả, nhất là các thành viên được phân công địa bàn, lĩnh 

vực phụ trách (kèm theo phụ lục)           

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm 

kiếm cứu nạn cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố để đưa vào hoạt động 

trước mùa mưa bão năm 2017; để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống 

thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. 

3. Nâng cao năng lực, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực 

lượng tham mưu chỉ đạo cho  Ban chỉ huy của các ban, ngành và các huyện, thị 

xã. thành phố, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn luôn sẵn sàng ứng trực, kịp 

thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra để ứng phó với thiên tai một cách 

hiệu quả nhất. 



4. Rà soát hệ thống truyền tin, thông tin liên lạc, ứng dụng khoa học công 

nghệ phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai, 

thông tin kịp thời tới các địa phương, tổ chức, người dân trong vùng thiên tai về 

diễn biến thiên tai, giải pháp ứng phó, nhất là thông tin tới người dân vùng sâu, 

vùng xa, vùng thường xuyên xảy ra thiên tai. 

5. Tăng cường công tác tập huấn, Hội thảo về công tác phòng chống thiên 

tai ở các cấp cơ sở cho lực lượng nòng cốt, khi xảy ra thiên tai thì lực lượng nầy 

là người trực tiếp cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai giảm thiểu thiệt hại về 

người và tài sản       

6. 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. 

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

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

8. 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.         

9. Các ngành tỉnh và các địa phương sớm Tổng kết công tác PCTT – 

TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 để chủ động ứng phó khi đi 

vào mùa mưa, bão,  

II. Kiến nghị    

1. Đề nghị Trung ương có kế hoạch nghiên cứu giải pháp chống sạt lở bờ 

sông, bờ kênh cho vùng ĐBSCL nói chung tỉnh Hậu Giang nói riêng để giảm 

thiệt hại tài sản cho người dân.  

2. Biến đổi khí hậu – nước biển dâng gây ra thiên tai ngày càng phức tạp 

và rõ nét gây thiệt hại cho cả nước và vùng ĐBSCL. Kiến nghị trong 5 năm tới 

Trung ương cần quan tâm đầu tư cao hơn nữa cho công tác phòng, chống thiên 

tai để người dân yên tâm trong sản xuất và sinh hoạt. 

3. Hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hậu Giang thực hiện Đề án “Nâng cao nhận 

thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại QĐ số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009. 

4. Hỗ trợ kinh phí xây dựng cột thu lôi chống sét đánh trên địa bàn tỉnh để 

đảm bảo tính mạng người dân.  

5. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cần có đánh giá về tổng lượng 

nước ngọt đến khu vực Tây sông Hậu, đồng thời có Đề tài Nghiên cứu cơ sở 

khoa học đề xuất các giải pháp trữ nước ngọt phục vụ cấp nước cho sản xuất và 

sinh hoạt trong điều kiện hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực Tây 

sông Hậu. 



 Trên đây là báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang./.  

Nơi nhận: 

- Vp TU, Vp UBND tỉnh, Vp HĐND (để bao cáo); 

- Ông Lữ Văn Hùng  (để bao cáo);                                                  

- Ông Trương Cảnh Tuyên  (để bao cáo); 

- Chi cục PCTT khu vực Miền Nam (để bao cáo); 

- Thành viên BCH PCTT-TKCN tỉnh Hậu Giang; 

- BCH PCTT-TKCN các huyện, TX, TP;                                                                                           

- Lưu VP./. 

BAN CHỈ HUY PCTT – TKCN  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: Phân công các thành viên BCH PCTT - TKCN  chỉ đạo các địa 

phương.            

Căn cứ Quyết định số: 307/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/2/2017 của UBND 

tỉnh về việc phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh Hậu Giang 

tham gia theo dõi,  chỉ đạo các địa phương.  

1. Bộ phận Thường trực BCH PCTT –TKCN tỉnh 

- Ông. Lữ Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban  

Số điện thoại di động: 0918 035 562;      

- Ông. Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban 

thường trực 

Số điện thoại di động: 0918555236;      

- Ông. Nguyễn Văn Đồng¸ Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, phó  

Trưởng ban.  

Số điện thoại di động: 0918 035 599;      

- Ông. Lê Văn Thăng, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh, Phó Trưởng ban  

Số điện thoại di động: 0983 779 449 

- Ông. Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh, Chánh 

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – TKCN tỉnh. 

Số điện thoại cơ quan: 02933.870 010; di động: 0919103304 

Fax: 02933. 870 010 

- Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - TKCN tỉnh 

đặt tại  Chi cục Thủy lợi  

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

Hậu Giang. 

Số điện thoại: 02933 870 010; Số Fax: 02933 870 010 

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

2.1. Huyện Châu Thành 

- Ông. Nguyễn Ngọc Long, Giám đốc Sở GT- Vật tải tỉnh (Tổ trưởng) 

 Số điện thoại di động: 0918 068 998  

- Ông. Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Số điện thoại di động: 0918 074 233 

- Ông. Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  

Số điện thoại di động: 0913 974 457  

2.2. Huyện Châu Thành A 

- Ông.  Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh (Tổ trưởng) 



Số điện thoại di động: 0909 054 658  

- Ông. Đỗ Chiêu Quí, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch.  

Số điện thoại di động: 0913 130 666   

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

 Số điện thoại di động: 0988 588 888  

 2.3. Huyện Phụng Hiệp  

- Ông. Lê Văn Thăng, Chỉ huy trưởng, BCH Quân sự tỉnh (Tổ trưởng) 

Số điện thoại di động: 0983 779 449  

- Ông. Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế. 

 Số điện thoại di động: 094 3948 999  

- Bà. Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Tỉnh đoàn.   

 Số điện di động: 0909 395 975 

- Ông. Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.   

 Số điện di động: 0918304252  

2.4. Huyện Long Mỹ 

- Ông Châu Minh Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ( Tổ trưởng)  

Số điện thoại di động: 0908 240 248  

- Ông. Lê Thanh Trí, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

 Số điện thoại di động: 0918 313 950  

- Ông. Đặng Ngọc Giao, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 Số điện thoại di động:0918 550 181  

- Ông. Nguyễn Viết Thọ, Giám đốc Cty Điện lực Hậu Giang. 

Số điện thoại di động: 0962 514 999  

2.5. Huyện Vị Thủy  

- Ông.  Nguyễn Huỳnh Đức, Giám đốc Sở xây dựng (Tổ trưởng) 

 Số điện thoại di động: 0913 158 660  

- Bà. Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD và Đào tạo tỉnh.  

 Số điện thoại di động: 0931004999  

- Ông Phan Văn Hanh, Giám đốc Bưu điện tỉnh. 

Số điện thoại di động: 0913 973 939 

1.6. Thành phố Vị Thanh     

- Ông. Trần Minh Hoàng, Giám đốc Sở Tài chính ( Tổ trưởng)  



 Số điện thoại di động: 0913 870 336 

          - Bà. Hồ Thu Ánh, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. 

 Số điện thoại di động: 0946 900 468  

- Ông. Bùi Trọng Lực, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Cấp Thóat Nước 

Công trình đô thị Hậu Giang.  

Số điện thoại di động: 0913 766 567  

1.7. Thị xã Ngã Bảy 

- Ông. Phạm Văn Tửu, Giám đốc Sở TT và Truyền thông(Tổ trưởng) 

 Số điện thoại di động: 0913705970  

- Ông. Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công Thương. 

 Số điện thoại di động: 0977 997 779  

- Bà. Thái Thu Xương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

 Số điện thoại di động: 0918.933.565 

- Ông. Nguyễn Tấn Phúc, Tổng Biên tập báo Hậu Giang. 

 Số điện thoại di động: 0909 906 768  

1.8. Thị xã Long Mỹ 

- Ông.  Hồ Văn Phú, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường( Tổ trưởng)  

           Số điện thoại di động: 0913 149 177 

- Ông.  Huỳnh Trường Vĩnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.  

           Số điện thoại di động: 0918215515  

- Ông. Phạm Đức Đoàn, Phó Giám đốc, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh.   

Số điện thoại di động: 0939 313 246 

* 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. 

3. 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 Trưởng ban 

thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – TKCN tỉnh. 

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

- Ông. Lê Văn Thăng, Chỉ huy trưởng, Bộ Chi huy Quân sự tỉnh. 

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

- Bà. Hồ Thu Ánh, Giám đốc Sở Lao động– Thương binh và Xã hội. 



- Ông. Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế . 

- Ông. Lê Thanh Trí, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

- Bà. Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Tỉnh Đoàn. 

- Ông. Trần Thanh Toàn, Chánh Văn phòng, Ban Chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai – TKCN tỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


