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A. GIỚI THIỆU CHUNG 
 

Báo cáo được xây dựng dựa trên cơ sở Luật Phòng chống thiên tai (Luật PCTT) và và yêu cầu thực tiễn của Đề án 1002 về 

Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng trong bối cảnh các tác động của biến đối khí hậu đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam, đòi 

hỏi cộng đồng dân cư cần củng cố kịp thời các giải pháp giảm rủi ro thiên tai và thích ứng theo hướng bền vững và lâu dài hơn. 

 

Báo cáo này là kết quả tiến trình đánh giá rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu do cộng đồng thực hiện, chú trọng đến nhóm 

dễ bị tổn thương là trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật và người nghèo trong khu vực rủi ro cao, ở các lĩnh vực đời 

sống và xã hội của xã.  

 

Các thông tin đánh giá rủi ro thiên tai được thu thập dựa trên các thông tin cơ bản của một số bản đồ thiên tai hiện có của 

Tỉnh do Tổng cục PCTT và các sở ban ngành tỉnh cung cấp, cũng như kết quả dự báo kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ TNMT, là 

một trong các cơ sở quan trọng để hỗ trợ xã Xác định, đánh giá, phân vùng rủi ro thiên tai; theo dõi, giám sát thiên tai (Theo điều 

17 Luật PCTT). 

 

Các phân tích rủi ro trong báo cáo và các ưu tiên khuyến nghị của nhóm dễ bị tổn thương là những cơ sở quan trọng cho 

việc xây dựng kế hoạch địa phương như kế hoạch phòng chống thiên tai (Điều 15, Luật PCTT) và Lồng ghép nội dung Phòng 

chống thiên tai vào kế hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (Điều 16, Luật PCTT) 

 

1. VỊ TR  ĐỊ  L  

- Lộc  iền là xã thuộc ven biển huyện Phú Lộc  được thành lập năm  958, xã nằm gần Trung tâm huyện có quốc lộ    đi 

qua, với tổng diện tích hành chính 115,65 km².  ịa hình của xã có tiếp giáp như sau:  hía  ắc giáp xã Lộc An; Phía Nam 

giáp Thị trấn Phú Lộc;  hía  ông giáp đầm phá Cầu Hai; Phía Tây là xã Lộc Hòa. 

- Xã có 11 thôn, dân tộc sống trên địa bàn xã chủ yếu là dân tộc kinh. 

2. Đ C ĐIỂM ĐỊ  H NH 

Đặc điểm địa bàn của xã: Là xã đồng bằng ven biển. 

Phân tiểu vùng địa bàn xã: 

- Các xóm dễ bị chia cắt: thôn Miêu Nha, thôn Bạch Thạch. 

- Các thôn vùng sâu, vùng xa: thôn Bạch Thạch và thôn Miêu Nha. 

Đặc điểm thủy văn 

- Thuộc lưu vực sông Truồi 

3. Đ C ĐIỂM THỜI TI T  KH  H U  

TT Chỉ số về thời tiết khí hậu ĐVT 
Giá trị 

hiện tại 

Tháng xảy 

ra 

Dự báo BĐKH của tỉnh ....... năm 2050 

theo kịch bản RCP 8 5 (*) 

1 Nhiệt độ trung bình   ộ C 27-35 3-7  ăng  .9 

2 Nhiệt độ cao nhất  ộ C 42 6  ăng thêm khoảng 1.6-2.4 

3 Nhiệt độ thấp nhất   ộ C 20 12  ăng thêm khoảng 1.6-1.8 

4  ượng mưa Trung binh  mm 8 9-11  ăng thêm khoảng 18,6 mm 

   

4.  U H ỚNG THI N T I  KH  H U  

TT 
Nguy cơ thiên tai  khí hậu phổ 

biến tại địa phương 
Giảm  

Giữ 

nguyên 
Tăng lên 

Dự báo BĐKH của tỉnh........năm 2050 

theo kịch bản RCP 8.5 

1  u hướng hạn hán     x   

2  u hướng bão     x  ường độ mạnh 

3  u hướng lũ      x   

4  ố ngày rét đậm   x     

5  ực nước biển tại các trạm hải văn     x  ăng 25cm 

6  guy cơ ngập lụt nước dâng do bão     x  .03% diện tích (tăng 50cm) 

7 

 ột số nguy cơ thiên tai khí hậu 

khác xảy ra tại địa phương (giông  

lốc  sụt lún đất  động đất  sóng thần)  

    x 
 ét đậm  rét hại  giông sét  lũ lụt  mưa đá  

bão  
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5. PH N B  D N C   D N S   

TT Thôn Số hộ 

Số khẩu Số hộ đơn thân Hộ nghèo Hộ cận nghèo 

 ổng  ữ Nam  ổng  ữ  ổng 

 hủ 

hộ là 

nữ 

 ổng 

 hủ 

hộ là 

nữ 

1 Lương Điền Thượng 192 619 330 289 33 26 12 9 4 0 

2 Đồng Xuân 327 1085 563 522 45 37 15 12 15 5 

3 Quê Chữ 158 615 305 310 18 14 11 9 15 5 

4 Đông  n 539 1978 1009 969 68 46 16 9 15 9 

5 Sư Lỗ 354 1288 651 637 45 32 19 16 24 12 

6 Miêu Nha 407 1606 765 841 36 24 20 14 14 4 

7 Lương Quý Phú 346 1295 630 665 35 25 15 9 19 11 

8 Lương Điền Đông 147 518 273 245 22 19 9 7 4 3 

9 Trung Chánh 424 1683 839 844 31 22 17 10 20 10 

10 Bát Sơn 262 1049 551 498 21 16 11 8 10 7 

11 Bạch Thạch 474 1794 917 877 57 36 15 6 13 2 

Tổng số 3630 13530 6833 6697 411 297 160 109 153 68 

 

6. HIỆN TR NG SỬ DỤNG Đ T Đ I  

TT Loại đất (ha) Số lượng (ha) 

I Tổng diện tích đất tự nhiên  12073.21 

1 Nhóm đất Nông nghiệp 8652.13 

1.1 Diện tích Đất sản xuất Nông nghiệp  1351.24 

1.1.1 Đất lúa nước  419.81 

1.1.2 Đất trồng cây hàng năm (ngô, khoai, mì, mía) 497.85 

1.1.3 Đất trồng cây hàng năm khác 78.04 

1.1.4 Đất trồng cây lâu năm 355.54 

1.2 Diện tích Đất lâm nghiệp 7097.6 

1.2.1 Đất rừng sản xuất 1330.72 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ 504.13 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng 5262.75 

1.3 Diện tích Đất nuôi trồng thủy/hải sản 203.29 

1.3.1 Diện tích thủy sản nước ngọt 6.09 

1.3.2 Diện tích thủy sản nước mặn/lợ 197.2 

1.4 Đất làm muối 0 

1.5 

Diện tích Đất nông nghiệp khác 

0 (Xây nhà kính phục vụ trồng trọt; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; đất trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây 

giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh) 

2 Nhóm đất phi nông nghiệp 3404.82 

3 Diện tích Đất chưa Sử dụng  16.26 

  Số % nữ cùng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chồng  85 
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-  ất nông nghiệp 0 

-  ất ở 85 

7. Đ C ĐIỂM V  C  C U KINH T   

TT Loại hình sản xuất 

Tỷ trọng đóng góp 

cho kinh tế địa 

phương (%) 

Số hộ tham gia hoạt 

động Sản xuất kinh 

doanh 

Thu nhập bình 

quân/hộ/năm 

(Triệu đồng) 

Tỷ lệ phụ nữ 

tham gia (%) 

1 Trồng trọt 5.65 649 150 51 

2  hăn nuôi 3.74 395 145 53 

3 Nuôi trồng thủy sản 3.12 259 180 35 

4  ánh bắt hải sản 9.26 263 170 46 

5 Sản xuất tiểu thủ công nghiệp 20.55 661 200 37 

6 Buôn bán 7.95 159 210 71 

7 
Ngành nghề xây dựng  hàn x   

sửa chữa điện tử điện lạnh…. 
49.73 1244 220 57 

B. TH C TR NG KINH T  –    HỘI  M I TR ỜNG CỦ     

1. LỊCH SỬ THI N T I  

Tháng/ 

năm xảy 

ra 

Loại thiên tai 

và biểu hiện 

BĐKH 

Tên các 

thôn bị 

ảnh 

hưởng 

Mức độ 

ảnh hưởng 

(cao, trung 

bình, thấp) 

Thiệt hại chính Số lượng Đơn vị 

(1) (2) (3) (4) (5)  

11/1999 Lũ Toàn xã Cao 

1. Số người chết/mất tích (Nam/Nữ) 4 Nam 4 người 

2. Số người bị thương: (Nam/Nữ) 6 Nam 6 người 

3. Số nhà bị thiệt hại:  45 cái 

4. Số trường học bị thiệt hại:  6 trường 

5. Số km đường bị thiệt hại:  5 Km 

6. Số ha rừng bị thiệt hại:  55 Ha 

7. Số ha ruộng bị thiệt hại:  30 Ha 

8. Số ha cây ăn quả bị thiệt hại:  35 Ha 

9. Số ha ao hồ thủy sản bị thiệt hại:  65 Ha 

10. Số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế 

biến (công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp) 

bị thiệt hại:  

5  ơ sở 

11. Gia súc gia cầm thiệt hại 5500 Con 

12. Km đường điện bị thiệt hại 3 Km 

13. Kênh mương 5 Km 

14. Các thiệt hại khác 15 ha 

 ớc tính thiệt hại kinh tế: 6,000.00 Tr.  ồng 

5/2006 Bão Chanchu Toàn xã Cao 

1. Số nhà bị thiệt hại:  415 cái 

2. Số trường học bị thiệt hại:  5 trường 

3. Số km đường bị thiệt hại:  13 Km 

4. Số ha rừng bị thiệt hại:  70 Ha 

5. Số ha ruộng bị thiệt hại:  24 Ha 

6. Số ha cây ăn quả bị thiệt hại:  17 Ha 
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7. Số ha ao hồ thủy sản bị thiệt hại:  50 Ha 

8. Gia súc gia cầm thiệt hại 13000 Con 

9. Km đường điện bị thiệt hại 2 Km 

10. Kênh mương 2.5 Km 

 ớc tính thiệt hại kinh tế: 1,000.00 Tr.  ồng 

10/2017 Lũ Toàn xã Cao 

1. Số nhà bị thiệt hại:  202 cái 

2. Số trường học bị thiệt hại:  2 trường 

3. Số km đường bị thiệt hại:  4 Km 

4. Số ha rừng bị thiệt hại:  26 Ha 

5. Số ha ruộng bị thiệt hại:  7 Ha 

6. Số ha cây ăn quả bị thiệt hại:  50 Ha 

7. Số ha ao hồ thủy sản bị thiệt hại:  95 Ha 

8. Gia súc gia cầm thiệt hại 9600 Con 

9. Km đường điện bị thiệt hại 1.5 Km 

10. Kênh mương 1.5 Km 

 ớc tính thiệt hại kinh tế: 6,000.00 Tr.  ồng 

12/2018 

- 1/2019 
Xâm nhập 

mặn 

Toàn xã 

 
Cao 

 

1. Số ha ruộng bị thiệt hại:  20 Ha 

 ớc tính thiệt hại kinh tế: 150.00 Tr.  ồng 

2/1/2019 Hạn hán Toàn xã Cao 1. Số ha rừng bị thiệt hại:  14 Ha 

     ớc tính thiệt hại kinh tế: 300.00 Tr.  ồng 

2. LỊCH SỬ THI N T I V  KỊCH B N BĐKH  

STT Loại hình thiên 

tai phổ biến và 

biểu hiện của 

BĐKH 

Các thôn thường xuyên 

bị ảnh hưởng của thiên 

tai/BĐKH 

Mức độ ảnh 

hưởng của 

thiên tai/ 

BĐKH hiện tai 

(Cao/Trung 

Bình/Thấp) 

Xu hướng thiên tai theo 

kịch bản BĐKH 8.5 vào 

năm 2050 (Tăng  Giảm  

Giữ nguyên) 

Mức độ thiên tai 

theo kịch bản 

(Cao/Trung 

Bình/Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Thiên tai 

1 Bão  Miêu Nha,  ư  ỗ   ương 

Quý Phú, Trung Chánh, 

 ạch  hạch  Bát  ơn 

Cao  ăng Cao 

Toàn xã Trung bình  ăng Cao 

 ồng Xuân, Quê  hữ  

 ương  iền  hượng  

 ương  iền  ông   ông 

An 

 hấp  ăng Cao 

2 Hạn hán Bát  ơn Cao  ăng Cao 

 ạch  hạch Trung bình  ăng Trung bình 

3 Lũ Miêu Nha,  ư  ỗ   ương 

Quý Phú, Bát  ơn   ạch 

 hạch 

Cao  ăng Cao 

Trung Chánh,  ông An Trung bình  ăng Cao  

 ương  iền  ông  Quê 

 hữ   ồng Xuân, lương 

 iền  hượng 

Cao  ăng Cao  

4 Xâm nhập mặn Miêu Nha,  ương Quý 

Phú, Bát  ơn   ạch  hạch 

Trung bình  ăng Cao  

Biểu hiện BĐKH  

1  ước biển dâng Miêu Nha,  ương Quý 

Phú, Bát  ơn   ạch  hạch  

Trung Chánh 

Cao   ăng Cao  
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2  hiệt độ trung 

bình thay đổi 

 ương  iền  ông   ương 

 iền  hượng  Bát  ơn  

 ạch  hạch 

Cao   ăng Cao  

3  ượng mưa thay 

đổi 

 ương  iền  ông   ương 

 iền  hượng  Bát  ơn  

 ạch  hạch 

Cao   ăng Cao  

3. S  HỌ  B N Đ  RỦI RO THI N T I/RRBĐKH 

4. Đ I T  NG DỄ BỊ T N TH  NG  

TT Thôn 

Đối tượng dễ bị tổn thương Tổng số đối 

tượng 

DBTT 

Trẻ em 

dưới 5 tuổi 

Trẻ em từ 

5-18 tuổi 

Phụ 

nữ 

có 

thai

* 

Người cao 

tuổi 

Người 

khuyết tật 

Người bị 

bệnh hiểm 

nghèo 

Người 

nghèo 

Người dân 

tộc thiểu 

số 

Nữ 
Tổn

g 
Nữ 

Tổn
g 

 Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Tổng Nữ 

1 

 ương 

 iền 

 hượng 

8 15 28 62 6 44 80 6 16 3 4 10 18 0 0 201 201 

2 
 ồng 

Xuân 
5 25 40 76 6 62 108 9 17 1 2 19 33 0 0 267 267 

3 
Quê 

Chữ 
6 12 19 63 5 36 76 6 16 1 3 14 20 0 0 195 195 

4 
 ông 

An 
20 35 35 89 16 110 212 19 36 3 7 17 39 0 0 434 434 

5  ư Lỗ 14 26 42 72 12 96 162 4 19 2 8 20 34 0 0 333 333 

6 
Miêu 

Nha 
19 45 72 115 15 125 238 10 18 2 4 24 36 0 0 471 471 

7 
 ương 

Quý Phú 
18 32 43 89 12 59 147 5 18 3 6 18 31 0 0 335 335 

8 

 ương 

 iền 

 ông 

5 13 29 49 8 41 68 5 9 1 2 15 21 0 0 170 170 

9 
Trung 

Chánh 
19 35 81 109 20 109 240 19 33 5 10 32 67 0 0 514 514 

10 Bát  ơn 10 20 50 70 25 48 84 4 12 3 5 10 28 0 0 244 244 

11 
Bạch 

Thạch 
13 25 56 99 12 115 243 19 35 4 9 20 39 0 0 462 462 
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Tổng toàn x  137 283 495 893 137 845 1658 106 229 28 60 199 366 0 0 3626 3489 

5. H  T NG C NG CỘNG  

a) Điện  

TT Thôn Danh mục 

Năm 

trung 

bình 

ĐVT Số lượng 

Hiện trạng 

Kiên 

cố/ n 

toàn 

Chưa 

kiên 

cố/Không 

an toàn 

1 

  

  

  

  

Lương Điền Thượng 

  

  

  

  

  
 

  15 10 5 

 ột điện 23 Khu 3 2 1 

 ây điện 23 Km 4 3 1 

 rạm điện 23 Km 1 0 1 

 ệ thống điện sau công tơ  23 Km 7 5 2 

2 

  

  

  

  

Đồng  uân 

  

  

  

  

  
 

  18 9 9 

 ột điện 23 Khu 4 1 3 

 ây điện 23 Km 5 3 2 

 rạm điện 23 Km 1 0 1 

 ệ thống điện sau công tơ  23 Km 8 5 3 

3 Quê Chữ 

  
 

  16 11 6 

 ột điện 23 Khu 3 3 1 

 ây điện 23 Km 6 4 2 

 rạm điện 23 Km 1 0 1 

 ệ thống điện sau công tơ  23 Km 6 4 2 

4 Đông  n   
 

  19 9 10 

     ột điện 23 Khu 4 1 3 

     ây điện 23 Km 3 1 2 

     rạm điện 23 Km 2 1 1 

     ệ thống điện sau công tơ  23 Km 10 6 4 

5 Sư Lỗ   
 

  16 9 7 

     ột điện 23 Khu 4 2 2 

     ây điện 23 Km 4 2 2 

     rạm điện 23 Km 1 0 1 

     ệ thống điện sau công tơ  23 Km 7 5 2 

6 Miêu Nha   
 

  24 14 10 

     ột điện 23 Khu 5 3 2 

     ây điện 23 Km 6 4 2 

     rạm điện 23 Km 1 0 1 

     ệ thống điện sau công tơ  23 Km 12 7 5 

7 Lương Quý Phú   
 

  20 11 9 

     ột điện 23 Khu 4 2 2 

     ây điện 23 Km 7 4 3 

     rạm điện 23 Km 1 1 0 

     ệ thống điện sau công tơ  23 Km 8 4 4 

8 Lương Điền Đông   
 

  7 3 4 

     ột điện 23 Khu 3 1 2 

     ây điện 23 Km 3 2 1 
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     rạm điện 23 Km 1 0 1 

     ệ thống điện sau công tơ  23 Km 0 0 0 

9 Trung Chánh   
 

  21 13 8 

     ột điện 23 Khu 3 2 1 

     ây điện 23 Km 9 5 4 

     rạm điện 23 Km 1 1 0 

     ệ thống điện sau công tơ  23 Km 8 5 3 

10 Bát Sơn   
 

  17 12 7 

     ột điện 23 Khu 3 3 2 

     ây điện 23 Km 6 4 2 

     rạm điện 23 Km 1 1 0 

     ệ thống điện sau công tơ  23 Km 7 4 3 

11 Bạch Thạch   
 

  25 15 10 

     ột điện 23 Khu 5 3 2 

     ây điện 23 Km 6 4 2 

     rạm điện 23 Km 2 1 1 

     ệ thống điện sau công tơ  23 Km 12 7 5 

b) Đường và cầu cống  ngầm tràn  

TT Thôn 
Số lượng đường  

cầu  cống 

Năm 

Trung 

bình 

ĐVT Số lượng Hiện trạng / Số lượng 

1 Lương Điền Thượng 

  Đường  ăm       ố lượng  hựa Bê tông  ất 

     ường xã   Km 2 0 2 0 

     ường thôn   Km 2 0 2 0 

     ường nội đồng   Km 3 0 1 2 

  Tổng (Đường trong thôn)     7 0 5 2 

  Cầu Cống, Ngầm tràn   ĐVT  Số lượng Kiên cố Xuống cấp Tạm 

     ầu giao thông   Cái  1 1 0 0 

     gầm  tràn   Cái  1 0 0 1 

  Tổng (cầu cống  ngầm tràn)     2 1 0 1 

2 
Đồng 

Xuân 
      

    

  Đường  ăm       ố lượng  hựa Bê tông  ất 

     ường xã   Km 2 0 2 0 

     ường thôn   Km 3 0 3 0 

  Tổng (Đường trong thôn)     5 0 5 0 

3 Quê Chữ 

  Đường  ăm       ố lượng  hựa Bê tông  ất 

     ường xã   Km 2 0 2 0 

     ường thôn   Km 3 0 3 0 

     ường nội đồng   Km 2 0 1 1 

  Tổng (Đường trong thôn)     7 0 6 1 

  Cầu Cống, Ngầm tràn   ĐVT  Số lượng Kiên cố Xuống cấp Tạm 

     ầu giao thông   Cái  2 2 0 0 
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  Tổng (cầu cống  ngầm tràn)     2 2 0 0 

4 Đông  n 

  Đường  ăm       ố lượng  hựa Bê tông  ất 

     ường quốc lộ 2003 Km 1 1 0 0 

     ường tỉnh huyện   Km 1 1 0 0 

     ường thôn 2014 Km 5.2 0 5.2 0 

     ường nội đồng   Km 0 0 0 0 

  Tổng (Đường trong thôn)     7.2 2 5.2 0 

  Cầu Cống, Ngầm tràn   ĐVT  Số lượng Kiên cố Xuống cấp Tạm 

     gầm  tràn   Cái  1 0 0 1 

  Tổng (cầu cống  ngầm tràn)     1 0 0 1 

5 Sư Lỗ       
    

  Đường  ăm       ố lượng  hựa Bê tông  ất 

     ường quốc lộ 2003 Km 1 1 0 0 

     ường tỉnh huyện   Km 1 1 0 0 

     ường thôn 2015 Km 3 0 3 0 

  Tổng (Đường trong thôn)     5 2 3 0 

6 Miêu Nha       
    

  Đường  ăm       ố lượng  hựa Bê tông  ất 

     ường thôn 2009 Km 5.3 0 5.3 0 

     ường nội đồng 2017 Km 3 0 3 0 

  Tổng (Đường trong thôn)     8.3 0 8.3 0 

  Cầu Cống, Ngầm tràn   ĐVT  Số lượng Kiên cố Xuống cấp Tạm 

     gầm  tràn   Cái  1 0 0 1 

  Tổng (cầu cống  ngầm tràn)     1 0 0 1 

7 
Lương 

Quý Phú 
      

    

  Đường  ăm       ố lượng  hựa Bê tông  ất 

     ường quốc lộ 2003 Km 1 1 0 0 

     ường tỉnh huyện   Km 1 1 0 0 

     ường thôn 2014 Km 6 0 6 0 

  Tổng (Đường trong thôn)     8 2 6 0 

  Cầu Cống, Ngầm tràn   ĐVT  Số lượng Kiên cố Xuống cấp Tạm 

     ầu giao thông   Cái  1 1 0 0 

  Tổng (cầu cống  ngầm tràn)     1 1 0 0 

8 
Lương Điền Đông 

  
    

    

  Đường  ăm       ố lượng  hựa Bê tông  ất 

     ường thôn   Km 4 0 4 0 

     ường nội đồng   Km 2 0 2 0 

  Tổng (Đường trong thôn)     6 0 6 0 
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  Cầu Cống, Ngầm tràn   ĐVT  Số lượng Kiên cố Xuống cấp Tạm 

     ầu giao thông   Cái  2 2 0 0 

  Tổng (cầu cống  ngầm tràn)     2 2 0 0 

9 
Trung 

Chánh 
      

    

  Đường  ăm       ố lượng  hựa Bê tông  ất 

     ường quốc lộ   Km 1 1 0 0 

     ường tỉnh huyện   Km 1 1 0 0 

     ường thôn   Km 4 0 4 0 

  Tổng (Đường trong thôn)     6 2 4 0 

10 Bát Sơn       
    

  Đường  ăm       ố lượng  hựa Bê tông  ất 

     ường quốc lộ   Km 1 1 0 0 

     ường tỉnh huyện   Km 1 1 0 0 

     ường thôn   Km 5 0 5 0 

     ường nội đồng   Km 1 0 1 0 

  Tổng (Đường trong thôn)     8 2 6 0 

  Cầu Cống, Ngầm tràn   ĐVT  Số lượng Kiên cố Xuống cấp Tạm 

     gầm  tràn   Cái  1 0 0 1 

  Tổng (cầu cống  ngầm tràn)     1 0 0 1 

11 
Bạch 

Thạch 
      

    

  Đường  ăm       ố lượng  hựa Bê tông  ất 

     ường quốc lộ   Km 3 3 0 0 

     ường tỉnh huyện   Km 3 3 0 0 

     ường xã   Km 2 0 2 0 

     ường thôn   Km 1 0 0 1 

  Tổng (Đường trong thôn)     9 6 2 1 

  Cầu Cống, Ngầm tràn   ĐVT  Số lượng Kiên cố Xuống cấp Tạm 

     ầu giao thông   Cái  1 1 0 0 

  Tổng (cầu cống  ngầm tràn)     1 1 0 0 

c) Trường 

TT Trường Thôn 

 

Năm 

xây 

dựng 

 

Đơn vị 

tính 

 

Số lượng 
Hiện trạng 

Kiên 

cố 

Bán 

kiên cố 
Tạm 

  Tổng   
  

108 67 21 0 

1  ầm non  oa  ồng Miêu Nha 2013 Phòng 3 3 0 0 

2  ầm non  oa  ồng  ông  n 1998 Phòng 8 8 0 0 

3  ầm non  oa  ồng  ồng  uân 2012 Phòng 3 3 0 0 

4  ầm non  oa  ai Trung Chánh 2008 Phòng 4 4 0 0 

5  ầm non  oa  ai  át  ơn 2005 Phòng 2 2 0 0 

6  ầm non  oa  ai  ạch  hạch 2014 Phòng 3 3 0 0 

7  rường tiểu học  n  ương  ông  ông  n 2006 Phòng 17 14 3 0 
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8  rường tiểu học  n  ương  ông  ương  iền  hượng 2010 Phòng 3 0 3 0 

9  rường tiểu học  ư  ỗ  ông  ông  n 2000 Phòng 14 12 2 0 

10  rường  iểu học  rung  hánh Trung Chánh 2008 Phòng 10 10 0 0 

11  rường  iểu học  hú  hạch  ạch  hạch 2012 Phòng 8 8 0 0 

12  rường  iểu học  hú  hạch  át  ơn 2003 Phòng 5 0 5 0 

13  rường       ộc  iền  ương Quý  hú 2002 Phòng 28 20 8 0 

d) Cơ sở Y tế 

TT Cơ sở Y tế 

  
Số 

lượng 

Năm 

xây 

dựng 

Số 

Giường  

Số 

phòng 

Hiện trạng 

ĐVT 
Kiên 

cố/Tốt 

Bán kiên 

cố 
Tạm 

            9 9 0 0 

 1  ệnh viện* bệnh viện 0   0 0 0 0 0 

 2  rạm y tế  rạm 1 2006 3 9 9 0 0 

  Trang thiết bị           Đảm bảo 
Chưa 

đảm bảo 
Còn thiếu 

  

 hất lượng trang thiết bị 

khám chữa bệnh tại trạm theo 

tiêu chuẩn chung của  ộ Y tế 

% 
    

100% 0 0 

e) Trụ Sở UBND và Nhà Văn Hóa  

TT Trụ sở Tên thôn 
Năm xây 

dựng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Hiện trạng 

Kiên 

cố 

Bán 

kiên cố 
Tạm 

1  rụ  ở      Toàn xã KB  ơ sở 12 12 0 0 

2  hà văn hóa xã  ông  n KB  ơ sở 1 1 0 0 

3  hà văn hóa thôn 

 ông  n   iêu  ha   ư  ỗ  

 ồng  uân   ương  iền 

 hượng   ương Quý  hú  

 ương  iền  ông  Quê  hữ  

 át  ơn   rung  hánh   ạch 

 hạch 

KB  ơ sở 11 11 0 0 

f) Chợ  

TT Chợ Tên thôn 

Năm xây 

dựng 

(ghi tương đối) 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Hiện trạng 

Kiên 

cố 

Bán 

kiên 

cố 

Tạm 

 
                

1  hợ huyện xã  ông  n 2003 Cái 1 1 0 0 

2  hợ tạm chợ cóc 
 ạch  hạch   rung 

Chánh   át  ơn 
KB Cái 3 0 0 3 

 

6. CÔNG TRÌNH THỦY L I (đập  cống  đê  kè  kênh…)  

TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Năm xây 

dựng 
Số lượng 

Số lượng 

Kiên cố Bán kiên cố Chưa kiên cố  

1 Lương Điền Thượng   
 

        

 
Kè Km 2011 0.8 0.8 0 0 

 
 ênh mương Km 2009 0.5 0.5 0 0 

 
 ống thủy lợi Cái 2009 12 12 0 0 

 
 ập  Cái KB 2 2 0 0 

2 Đồng  uân 
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Kè Km 2006 0.6 0.6 0 0 

 
 ênh mương Km 2009 2 1 1 0 

 
 ống thủy lợi Cái KB 8 2 3 3 

3 Quê Chữ   
 

        

 
Kè Km 2017 0.5 0.5 0 0 

 
 ênh mương Km 2003 2.5 2.5 0 0 

 
 ập  Cái 2008 2 1 1 0 

4 Đông  n   
 

        

 
Kè Km 2017 0.7 0.7 0 0 

 
 ênh mương Km 2008 0.4 0.4 0 0 

5 Sư Lỗ   
 

        

 
 ênh mương Km 2006 5 4.5 0 0 

 
 ống thủy lợi Cái 2007 3 3 0 0 

6 Miêu Nha   
 

        

 
Kè Km 2018 2.5 2.5 0 0 

 
 ênh mương Km 2004 2.2 2.2 0 0 

 
 ống thủy lợi Cái 2005 4 4 0 0 

 
 rạm bơm Cái 2018 2 2 0 0 

 
 ập  Cái 2007 2 2 0 0 

7 Lương Quý Phú   
 

        

 
 ênh mương Km 2010 2 2 0 0 

 
 rạm bơm Cái 2010 2 2 0 0 

 
 ập  Cái 2011 2 2 0 0 

8 Lương Điền Đông   
 

        

 
 ênh mương Km 2015 3 2 1 0 

 
 ống thủy lợi Cái 2009 4 2 1 1 

 
 rạm bơm Cái 2007 1 1 0 0 

 
 ập  Cái 2016 2 2 0 0 

9 Trung Chánh   
 

        

 
Kè Km 2008 0.4 0.4 0 0 

 
 ênh mương Km 2007 0.5 0.5 0 0 

 
 ập  Cái 2005 1 0 1 0 

10 Bát Sơn   
 

        

 
 rạm bơm Cái 2011 1 1 0 0 

11 Bạch Thạch   
 

        

 
 ênh mương Km 2005 0.25 0.15 0 0.1 

 
 ập  Cái 2005 5 2 0 3 

7. NH  Ở 

TT Tên thôn 
Tổng số 

nhà 

Nhà 

kiên cố 

Nhà bán 

kiên cố 

Nhà 

thiếu 

kiên cố 

Nhà đơn 

sơ 

Tổng số nhà Thiếu kiên cố và đơn sơ 

Tổng Nằm trong vùng 

có nguy cơ cao 

Phụ nữ là 

chủ hộ 

1  ương  iền  hượng 192 166 6 4 16  20 20 9 

2  ồng Xuân 308 263 8 8 29 37 37 12 

3 Quê Chữ 155 122 4 3 26 29 29 9 
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4  ông  n 521 480 6 4 31 35 35 9 

5  ư  ỗ 342 291 5 3 43 46 46 16 

6 Miêu Nha 395 355 4 2 34 36 36 14 

7  ương Quý  hú 341 299 3 5 34 39 39 9 

8  ương  iền  ông 142 122 5 2 13 15 15 7 

9 Trung Chánh 403 357 4 5 37 42 42 10 

10  át  ơn 257 225 6 5 21 26 26 8 

11 Bạch Thạch 461 420 8 5 28 33 33 6 

Tổng 3517 3100 59 46 312 358 358 109 

8. NGU N N ỚC  N ỚC S CH V  VỆ SINH M I TR ỜNG 

TT Tên thôn Số hộ 

Số hộ tiếp cận nguồn nước sinh hoạt Số hộ sử dụng nhà vệ sinh 

Giếng 

(khoan) 

Nước 

máy 

Trạm 

cấp 

nước 

công 

cộng 

Tự 

chảy 

Bể 

chứa 

nước 

Hợp 

vệ sinh 

(tự 

hoại  

bán tự 

hoại) 

Tạm 
Không 

có 

1  ương  iền  hượng 192 0 192 0 0 0 180 12 0 

2  ồng Xuân 327 15 312 0 0 0 313 14 0 

3 Quê Chữ 158 0 158 0 0 0 147 11 0 

4  ông  n 539 4 535 0 0 0 523 16 0 

5  ư  ỗ 354 0 354 0 0 0 335 19 0 

6 Miêu Nha 407 7 400 0 0 0 387 19 1 

7  ương Quý  hú 346 2 344 0 0 0 331 15 0 

8  ương  iền  ông 147 0 147 0 0 0 138 9 0 

9 Trung Chánh 424 0 424 0 0 0 402 22 0 

10  át  ơn 262 32 230 0 0 0 246 16 0 

11 Bạch Thạch 474 0 431 43 0 0 438 36 0 

Tổng 3630 60 3527 43 0 0 3440 189 1 

9. HIỆN TR NG DỊCH BỆNH PH  BI N 

TT Loại dịch bệnh phổ biến Đơn vị 

tính 

Bệnh phổ biến  Ghi chú 

Tổng 

cộng 

Trẻ em Phụ nữ Nam 

giới 

Người 

khuyết 

tật 

1  ốt rét Ca 0 0 0 0 0  

2  ốt xuất huyết  Ca 5 0 1 4 0  

3  iêm đường hô hấp Ca 35 15 9 6 5  
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4  ay chân miệng Ca 0 0 0 0 0  

5  ệnh phụ khoa (thường do điều 

kiện nước sạch và vệ sinh không 

đảm bảo) 

Ca 12 0 12 0 0  

6  ỷ lệ người dân mắc các bệnh 

phổ biến sau thiên tai (  : đau 

mắt đỏ  tiêu chảy  sốt xuất 

huyết) 

% 0% 0% 0% 0% 0%  

7  ỷ lệ người dân mắc các dịch 

bệnh khi xảy ra các hiện tượng 

thời tiết cực đoan (nắng nóng  

rét hại  mưa ẩm  v.v.) 

% 0% 0% 0% 0% 0%  

8  ổng số ca bệnh phổ biến của xã 

trong năm gần đây 

Ca 52 15 22 10 5  

9  ỷ lệ bênh phổ biến trên dân số 

xã trong năm gần đây 

% 0% 0% 0% 0% 0%  

 

10. RỪNG V  HIỆN TR NG QU N L  S N  U T  

TT Loại rừng Năm 

trồng 

rừng 

Tổng 

diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

thành 

rừng 

(%) 

Các loại 

cây 

được 

trồng 

bản địa 

Các loại 

hình 

sinh kế 

liên 

quan 

đến 

rừng 

Diện 

tích do 

dân làm 

chủ 

rừng 

Tỷ lệ 

thiệt 

hại  

(3 năm 

gần 

đây) 

Tỷ lệ 

Rừng 

không 

thể 

khôi 

phục 

do tác 

động 

của 

thiên 

tai 

Tỷ lệ 

Rừng 

trong 

vùng 

nguy 

cơ cao 

đối với 

thiên 

tai 

Tỷ lệ 

rừng 

trong 

vùng 

ngập 

do 

nước 

biển 

dâng 

theo 

kịch 

bản 

1  ừng ngập mặn 2017 2 0 Bần 0 0 3% 0% 0% 0% 

11. HO T ĐỘNG S N  U T KINH DO NH 

TT 
Hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Số hộ 

tham 

gia 

Tỷ lệ 

nữ 

Đặc điểm sản xuất kinh doanh 

 iềm năng 

phát triển 
 ỷ lệ 

(%) 

thiệt 

hại (**)  

3 năm 

gần đây 

 ỷ lệ % 

(hộ) nằm 

trong vùng 

thường 

xuyên chịu 

ảnh hướng 

của thiên tai 

 ỷ lệ % (hộ) 

nằm trong vùng 

nguy cơ chịu 

ảnh hướng của 

nắng nóng  hạn 

hán  nước biển 

dâng  sạt lở  thời 

tiết cực đoan 

(Có/Không ) 

(*) 

I Lương Điền Thượng 

1 Trồng trọt   
       

  a. Lúa Ha 27 115 25% Có 20% 100% 100% 

  b. Hoa màu Ha 9 130 25% Có 10% 100% 100% 

  c.  ây hàng năm Ha 9 130 25% Có 10% 100% 100% 

  e.  ây ăn quả Ha 15 175 30% Có 10% 100% 100% 
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2 Chăn nuôi   
       

 

a. Gia súc Con 112 36 5% Có 5% 40% 40% 

b.  ia cầm Con 15000 190 70% Có 12% 100% 100% 

c.  huồng trại Cái  190 190 0 có 10% 30% 40% 

4 
 hủy hải sản  uôi 

trồng 
  

       

  a.  o  hồ nuôi Ha  0.8 9 5% có 10% 100% 100% 

  b.  ồng bè Cái  5 4 0 có 5% 100% 100% 

II Đồng  uân   
       

1 Trồng trọt   
       

  a. Lúa Ha 21 39 50% không 40% 100% 0% 

  b. Hoa màu Ha 1.5 15 50% có 40% 100% 30% 

  c.  ây hàng năm Ha 2.1 9 50% có 70% 100% 60% 

  d. Cây khác Ha 20 17 50% có 10% 10% 30% 

2 Chăn nuôi   
       

 

a. Gia súc Con 22 7 50% có 10% 100% 30% 

b.  ia cầm Con 1950 9 60% có 30% 100% 20% 

c.  huồng trại Cái  7 7 0 có 0% 100% 0% 

III Quê Chữ   
       

1 Trồng trọt   
       

  a. Lúa Ha 22.5 120 30% có 10% 100% 100% 

  b. Hoa màu Ha 4.6 120 15% có 10% 100% 100% 

  c.  ây hàng năm Ha 4.6 120 15% có 10% 100% 100% 

  d.  ây ăn quả Ha 5 70 10% có 5% 100% 100% 

2 Chăn nuôi   
       

 

a. Gia súc Con 75 40 50% có 7% 100% 100% 

b.  ia cầm Con 2500 30 70% có 30% 100% 100% 

c.  huồng trại Cái  40 40 60% có 10% 100% 100% 

IV Đông  n   
       

1 Trồng trọt   
       

  a. Lúa Ha 33 172 61% không 33% 11% 17% 

  b. Hoa màu Ha 3 12 75% không 30% 20% 20% 

  
c. Cây công 

nghiệp 
Ha 8 6 30% có 40% 100% 60% 

  d.  ây hàng năm Ha 3 5 80% không 20% 100% 10% 

  e.  ây ăn quả Ha 3 18 40% không 20% 100% 20% 

  f. Cây khác Ha 1 6 70% không 10% 100% 10% 

2 Chăn nuôi   
       

 

a. Gia súc Con 126 42 60% có 20% 100% 30% 

b.  ia cầm Con 1670 53 80% có 10% 100% 20% 

c.  huồng trại Cái  105 105 0 có 20% 100% 30% 

V Sư Lỗ   
       

1 Trồng trọt   
       

  a. Lúa Ha 38 158 40% không 10% 100% 50% 

  b. Hoa màu Ha 3 8 80% có 30% 100% 40% 

  c.  ây hàng năm Ha 2 12 30% có 20% 100% 30% 

  d.  ây ăn quả Ha 3 14 40% có 20% 100% 20% 
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2 Chăn nuôi   
       

 

a. Gia súc Con 46 33 40% có 10% 100% 10% 

b.  ia cầm Con 1800 103 80% có 10% 100% 20% 

c.  huồng trại Cái  89 89 0 có 10% 100% 10% 

VI Miêu Nha   
       

1 Trồng trọt   
       

  a. Lúa Ha 45 257 40% không 30% 100% 100% 

  b. Hoa màu Ha 2 5 80% có 20% 100% 100% 

  c.  ây hàng năm Ha 3 8 40% có 25% 100% 80% 

  d.  ây ăn quả Ha 3 18 50% có 40% 100% 70% 

2 Chăn nuôi   
       

 

a. Gia súc Con 150 43 80% có 10% 100% 10% 

b.  ia cầm Con 2500 136 90% có 20% 100% 60% 

c.  huồng trại Cái  106 106 0 có 30% 100% 10% 

3 
 hủy  ải  ản 

 ánh bắt  
  

       

  

a.  àu thuyền 

đánh bắt nhỏ thô 

sơ 

 hiếc 150 87 30% có 20% 100% 20% 

4 
 hủy hải sản  uôi 

trồng 
  

       

  a.  o  hồ nuôi Ha  75 48 40% có 10% 100% 60% 

  b.  ồng bè Cái  50 22 20% có 20% 100% 80% 

VII Lương Quý Phú   
       

1 Trồng trọt   
       

  a. Lúa Ha 55 250 40% không 15% 100% 60% 

  b. Hoa màu Ha 1.5 10 60% có 20% 100% 40% 

  
c. Cây công 

nghiệp 
Ha 40 10 20% có 10% 100% 20% 

  d.  ây hàng năm Ha 0.5 5 30% có 15% 100% 40% 

  e.  ây ăn quả Ha 3 25 40% có 15% 100% 20% 

2 Chăn nuôi   
       

 

a. Gia súc Con 150 250 40% có 10% 100% 30% 

b.  ia cầm Con 5000 300 70% có 25% 100% 40% 

c.  huồng trại Cái  200 200 0 có 15% 100% 10% 

3 
Thủy Hải Sản 

Đánh bắt  
  

       

  
a.  gười dân đi 

biển 
 gười 5 5 0 có 40% 100% 0% 

  

b.  àu thuyền 

đánh bắt nhỏ thô 

sơ 

 hiếc 40 40 15 có 10% 100% 10% 

  c.  àu thuyền lớn  hiếc 1 1 0 có 0% 100% 0% 

4 
Thủy hải sản 

Nuôi trồng 
  

       

  a.  o  hồ nuôi Ha  10 30 10 có 30% 100% 20% 

VIII 
Lương Điền 

Đông 
  

       

1 Trồng trọt   
       

  a. Lúa Ha 36 68 40% không 15% 100% 40% 

  b. Hoa màu Ha 12 42 
 

có 10% 100% 30% 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 19/65 

 

  
c. Cây công 

nghiệp 
Ha 5 0 0 có 10% 100% 10% 

  d.  ây hàng năm Ha 3 0 0 có 10% 100% 10% 

  e.  ây ăn quả Ha 4 0 0 có 20% 100% 20% 

2 Chăn nuôi   
       

 

a. Gia súc Con 162 47 60% có 5% 100% 20% 

b.  ia cầm Con 6000 55 70% có 10% 100% 10% 

c.  huồng trại Cái  51 51 0% có 5% 100% 0% 

IX Trung Chánh   
       

1 Trồng trọt   
       

  a. Lúa Ha 3 6 30% không 20% 100% 50% 

2 Chăn nuôi   
       

 

a. Gia súc Con 12 8 80 có 10% 100% 10% 

b.  ia cầm Con 4000 4 80 có 20% 100% 40% 

c.  huồng trại Cái  4 4 0 có 10% 100% 10% 

3 
 hủy  ải  ản 

 ánh bắt  
  

       

  
a.  gười dân đi 

biển 
 gười 22 12 0 có 0% 0% 0% 

  

b.  àu thuyền 

đánh bắt nhỏ thô 

sơ 

 hiếc 298 298 40 có 10% 100% 10% 

4 
 hủy hải sản  uôi 

trồng 
  

       

  a.  o  hồ nuôi Ha  14 15 20 có 60% 100% 50% 

  b.  ồng bè Cái  110 80 20 có 50% 100% 50% 

X Bát Sơn   
       

1 Trồng trọt   
       

  a. Lúa Ha 38 98 40% có 50% 100% 40% 

  b. Hoa màu Ha 8 12 70% có 30% 100% 60% 

  
c. Cây công 

nghiệp 
Ha 45 32 10 có 30% 100% 20% 

  d.  ây hàng năm Ha 5 20 40 có 50% 100% 30% 

  e. Cây ăn quả Ha 10 50 40 có 52% 100% 20% 

2 Chăn nuôi   
       

 

a. Gia súc Con 450 30 30 có 26% 100% 10% 

b.  ia cầm Con 6550 228 60 có 50% 100% 20% 

c.  huồng trại Cái  30 
      

3 
 hủy  ải  ản 

 ánh bắt  
  

       

  
a.  gười dân đi 

biển 
 gười 3 3 0 có 0% 0% 0% 

  

b.  àu thuyền 

đánh bắt nhỏ thô 

sơ 

 hiếc 15 15 5 có 10% 100% 10% 

4 
 hủy hải sản  uôi 

trồng 
  

       

  a.  o  hồ nuôi Ha  5 10 2 có 20% 100% 30% 

XI Bạch Thạch   
       

1 Trồng trọt   
       

  a. Lúa Ha 20 187 50% không 10% 20% 35% 

  b. Hoa màu Ha 9.3 210 37 không 10% 20% 35% 
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c. Cây công 

nghiệp 
Ha 1 30 20 không 10% 20% 35% 

  d.  ây hàng năm Ha 3 70 50 không 10% 20% 35% 

  e.  ây ăn quả Ha 1.5 85 25 Có 10% 20% 35% 

  f. Cây khác Ha 1 15 10 không 10% 20% 35% 

2 Chăn nuôi   
       

 

a. Gia súc Con 375 115 75 có 10% 10% 10% 

b.  ia cầm Con 8500 350 90 có 15% 10% 10% 

c.  huồng trại Cái  60 
   

1% 10% 10% 

3 
 hủy  ải  ản 

 ánh bắt  
  

       

  
a.  gười dân đi 

biển 
 gười 5 5 0 Không 0% 0% 0% 

  

b.  àu thuyền 

đánh bắt nhỏ thô 

sơ 

 hiếc 42 87 30 có 3% 20% 20% 

  c.  àu thuyền lớn  hiếc 
       

  d. Khác  hiếc 10 10 4 có 5% 10% 10% 

4 
 hủy hải sản  uôi 

trồng 
  

       

  a.  o  hồ nuôi Ha  18 38 
 

Không 3% 100% 20% 

  b.  ồng bè Cái  175 175 
 

Không 30% 100% 30% 

 

12. TH NG TIN TRUYỀN TH NG V  C NH B O SỚM 

TT Loại hình ĐVT Tỷ lệ Diễn giải chung 

1  ố hộ dân có tivi và tiếp cận với truyền h nh  W  ỉnh % 95%  oàn xã 

2  ố hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh  W tỉnh % 95%  oàn xã 

3  ệ thống truyền thanh xã Có/Không Có  oàn xã 

 hất lượng của hệ thống truyền thanh % hoạt 

động 
100%  oàn xã 

  ệ thống cảnh báo sớm khác ( o mưa  đo gió  đo mực nước  kẻng  còi ủ  

cồng chiêng ...) tại cộng đồng 

Có/Không 
Không  oàn xã 

4  ỷ lệ hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh % số hộ 75%  oàn xã 

5  ỷ lệ hộ dân được tiếp cận với các h nh thức cảnh báo sớm khẩn cấp khác % số hộ 75%  oàn xã 

6  ỷ lệ hộ được thông báo nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến 

điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu) 

% số hộ 
0%  oàn xã 

7  ỷ lệ hộ sử dụng điện thoại di động % số hộ 87%  oàn xã 

8  ố hộ tiếp cận  nternet  % số hộ 73%  oàn xã 

13. PH NG CH NG THI N T I/T BĐKH 

TT Loại hình ĐVT 
Số 

lượng 
Mô tả chi tiết  Ghi chú (nếu có) 

I Công tác tổ chức         

1 

 ố lượng thôn có kế hoạch phương án 

 hòng chống thiên tai và hoặc kế hoạch 

thích ứng      hàng năm 

Thôn 11 

 ạch  hạch   át  ơn  

 rung  hánh   ương 

 iền  hượng   ương 

 iền  ông  Quê  hữ  

 ồng  uân   ương Quý 

 hương án      của thôn 
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 hú   ư  ỗ   iêu  ha  

 ông  n 

2 
 ố lượng trường học có kế hoạch      

hàng năm 
 rường 7 

 rường       ộc  iền  

    ư  ỗ  ông      n 

 ương  ông      rung 

 hánh      hú  hạch 

 hương án      

3 
 ố lần diễn tập      trong  0 năm qua 

tại xã 
 ần 0 % đạt so với kế hoạch   

4 
 ố thành viên  an chỉ huy      và 

     của xã 
 gười 36   

 ế hoạch      và t m kiếm 

cứu nạn 

  -  rong đó số lượng nữ    gười 10  ậu cần  ậu cần trong công tác      

  
-  ố lượng đã qua đào tạo Q     -

     hoặc đào tạo tương tự về        
 gười 16 45% đạt so với kế hoạch trong đó số nữ là 7 

5 
 ố lượng lực lượng thanh niên xung 

kích  chữ thập đỏ  cứu hộ-cứu nạn tại xã 
 gười 105   

 hục vụ công tác cứu hộ cứu 

nạn và hỗ trợ khắc phục sau 

PCTT 

  -  rong đó số lượng nữ    gười 7    hục vụ công tác hậu cần 

6 
 ố lượng  uyên truyền viên 

            dựa vào cộng đồng 
 gười 90     

   rong đó số lượng nữ  đóng vai trò g   gười 9    uyên truyền      

7 
-  ăng lực hoạt động của tiểu ban      

và đội xung kích thôn 
        

 II 
Số lượng Phương tiện  trang thiết bị 

PCTT tại x : 
     00% đạt so với nhu cầu   

  

-  he  thuyền:  hiếc 5  00% đạt so với nhu cầu   

- Áo phao  hiếc 60  00% đạt so với nhu cầu   

-  oa cầm tay  hiếc 14  00% đạt so với nhu cầu   

-  èn pin  hiếc 36  00% đạt so với nhu cầu   

-  áy phát điện dự phòng  hiếc 2  00% đạt so với nhu cầu   

-  ều bạt  hiếc 2  00% đạt so với nhu cầu   

-  e vận tải   hiếc 6  00% đạt so với nhu cầu   

III Số lượng vật tư thiết bị dự phòng     
 00% đạt so với kế 

hoạch được giao 
  

  -  á dăm m3 100 
 00% đạt so với kế 

hoạch được giao 
  

  - Mì tôm Thùng 100 
 00% đạt so với kế 

hoạch được giao 
 ợp đồng với các quán 

  -  ương khô Thùng 0 
 00% đạt so với kế 

hoạch được giao 
 ợp đồng với các quán 

  -  ước uống Thùng 500 
 00% đạt so với kế 

hoạch được giao 
  

 

14. C C L NH V C/NG NH NGHỀ Đ C THÙ KH C (Không có) 
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15. T NG H P HIỆN TR NG VỀ N NG L C PCTT và T BĐKH (Kiến thức  kỹ thuật  công nghệ)  

T

T 

Liệt kê các loại Kiến thức  

Kinh nghiệm & Công 

nghệ  

Lương 

Điền 

Thượng 

Đồng 

Xuân 

Quê 

Chữ 

Đông 

An 
Sư Lỗ 

Miêu 

Nha 

Lương 

Quý 

Phú 

Lương 

Điền 

Đông 

Trung 

Chánh 

Bát 

Sơn 

Bạch 

Thạch 

Đánh giá 

khả năng 

của x  

(Cao, 

Trung 

Bình  Thấp) 

1 
Rủi ro với dân cư và cộng 

đồng 
                        

a 

 ực lượng tham gia công 

tác      tổ xung kích 

được tập huấn nâng cao 

năng lực 

Có Có Có Không Không Có Có Có Có Không Có Có 

Cao Cao Cao  hấp  hấp Cao Cao Cao Cao  hấp Cao Trung Bình 

b 

 an chỉ huy       đội 

xung kích được tập huấn 

nâng cao năng lực 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 
 ó kế hoạch      5 năm 

(được cập nhật hàng năm)  

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

d 
 ó phương án ứng phó 

thiên tai (    ) 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

e 

 ó quy hoạch dân cư an 

toàn về thiên tai và 

       

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

g 

 ỷ lệ người dân có kiến 

thức và kinh nghiệm      

&        

85% 90% 90% 85% 82% 88% 60% 62% 55% 87% 50% 76% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 
Cao 

h 
 ỷ lệ hộ dân chủ động 

trong công tác PCTT 

90% 85% 91% 85% 85% 89% 87% 68% 90% 80% 90% 85% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao 

i 
 ỷ lệ phụ nữ và trẻ em biết 

bơi 

10% 15% 12% 30% 15% 45% 75% 10% 90% 20% 45% 33% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Cao  hấp Cao  hấp  hấp Thấp 

2 Hạ tầng công cộng               

a 
 ó tổ tự quản các công 

tr nh công cộng. 

Có Có Không Không Không Có Không Không Không Không Không Có 

Cao Cao  hấp  hấp  hấp Cao  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

b 

 ó hoạt động duy tu bảo 

dưỡng công tr nh công 

cộng hàng năm 

Có Có Có Có Có Có Không Có Không Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao  hấp Cao  hấp Cao Cao Cao 

3 Công trình thủy lợi                         

a 
 ông tr nh thủy lợi có tính 

đến yếu tố         

Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao  hấp Cao Cao Cao 

b 

 hực hiện hoạt động duy tu 

bảo dưỡng hệ thống công 

tr nh thủy lợi hàng năm 

Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao  hấp Cao Cao Cao 

c 

 gười tham gia vận hành 

bảo dưỡng có kiến thức & 

kỹ năng 

Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có Không Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao  hấp Cao  hấp Cao 

4 Nhà ở                         

a 

 ội xung kích có thực hiện 

hỗ trợ chằng chống nhà cửa 

cho người dân 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có  ó 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 

 ỷ lệ hộ dân có kỹ năng 

kiến thức chằng chống nhà 

cửa 

85% 80% 90% 95% 92% 75% 56% 85% 61% 90% 40% 77% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao 

Trung 

Bình 
Cao  hấp Cao 

c 
 ỷ lệ nhà ở đáp ứng tiêu 

chí nhà an toàn 

95% 
85.00

% 
92% 85% 82% 93% 46% 89% 51% 80% 42% 76% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao  hấp Cao 
Trung 

Bình 
Cao  hấp Cao 

5 
Kiến thức giữ gìn vệ sinh 

và môi trường 
                        

a 
 ỷ lệ hộ dân chấp hành thu 

gom rác thải 

95% 94% 95% 93% 90% 92% 92% 91% 85% 91% 90% 92% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 

 ỷ lệ người dân có kiến 

thức giữ g n vệ sinh và môi 

trường  

95% 94% 96% 85% 87% 93% 73% 92% 68% 89% 72% 86% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao 

c 
 ỷ lệ thôn có tổ chức thu 

gom rác thải 

90% 85% 100% 95% 92% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 96% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

d  ỷ lệ hộ dân có thực hiện 10% 15% 20% 15% 17% 21% 16% 19% 19% 19% 15% 17% 
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phân loại rác  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

e 
 ó quy hoạch hệ thống 

nước sạch 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

6 Y tế và quản lý dịch bệnh                        

a 
 hả năng kiểm soát dịch 

bệnh của đơn vị y tế 

Không Không Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

 hấp  hấp Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 

 ỷ lệ người dân có ý thức 

vệ sinh  phòng ngừa dịch 

bệnh 

60% 55% 90% 70% 71% 95% 100% 87% 100% 65% 100% 81% 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

Trung 

Bình 
Cao Cao 

7 Giáo dục                         

a 

 ỷ lệ trường học có 

phương án ứng phó thiên 

tai 

100% 100% (-) 100% 100% 100% (-) (-) 100% 100% 100% 100% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 

 oạt động tuyên truyền  

phổ biến kiến thức      & 

     

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 
 ó tổ chức lớp dạy bơi cho 

trẻ em  

Không Không Không Không Không Không Có Không Có Không Có Có 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Cao  hấp Cao  hấp Cao Thấp 

d 
 uyên truyền về      và 

     cho học sinh 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

8 
Rừng và hiện trạng sản 

xuất quản lý 
                        

a 
Tỷ lệ rừng trồng phòng hộ 

được nghiệm thu 

(-) (-) 80% (-) (-) 80% (-) 85% (-) 30% (-) 69% 

(-) (-) Cao (-) (-) Cao (-) Cao (-)  hấp (-) Trung Bình 

b 
Tỷ lệ rừng phòng hộ được 

chăm sóc bảo vệ tốt 

(-) (-) 97% (-) (-) 90% (-) 98% (-) 95% (-) 95% 

(-) (-) Cao (-) (-) Cao (-) Cao (-) Cao (-) Cao 

c 
Tỷ lệ rừng có hoạt động 

sinh kế  

(-) (-) 10% (-) (-) 0% (-) 6% (-) 0% (-) 4% 

(-) (-)  hấp (-) (-)  hấp (-)  hấp (-)  hấp (-) Thấp 

d 
Tỷ lệ rừng được giao cho 

cộng đồng quản lý 

(-) (-) 0% (-) (-) 0% (-) 0% (-) 0% (-) 0% 

(-) (-)  hấp (-) (-)  hấp (-)  hấp (-)  hấp (-) Thấp 

9 
Hoạt động sản xuất kinh 

doanh 
                        

a Trồng trọt                         

 

(-)  ỷ lệ diện tích cây trồng 

được điều tiết nước tưới  

tiêu (nước giếng khoan) 

55% 60% 90% 90% 90% 92% 90% 81% 0% 10% 95% 68% 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao  hấp  hấp Cao Trung Bình 

 

(-)  ỷ lệ hộ áp dụng kiến 

thức  kỹ thuật trồng trọt 

30% 40% 60% 30% 25% 70% 96% 71% 0% 20% 98% 49% 

 hấp  hấp 
Trung 

Bình 
 hấp  hấp Cao Cao Cao  hấp  hấp Cao Thấp 

 

(-)  óm có kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng vật nuôi để 

       

Có Có Có Không Không Có Có Có Không Không Có Có 

Cao Cao Cao  hấp  hấp Cao Cao Cao  hấp  hấp Cao Cao 

 

(-)  ỷ lệ hộ chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng để    

     trong 5 năm gần 

đây 

20% 30% 30% 10% 15% 25% 34% 41% 0% 12% 26% 22% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Trung Bình 

b Chăn nuôi                         

 

(-)  ó kế hoạch chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng con nuôi 

để        

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

 

(-)  ỷ lệ đàn gia súc được 

tiêm phòng theo định kỳ 

95% 95% 96% 70% 65% 95% 75% 94% 0% 63% 82% 75% 

Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Cao Cao Cao  hấp 

Trung 

Bình 
Cao Cao 

 

(-)  ộ áp dụng kiến thức kỹ 

thuật chăn nuôi 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c Thủy sản                         

 

(-)  ỷ lệ hộ nuôi trồng thủy 

sản áp dụng kiến thức kỹ 

thuật         

0% 0% 10% (-) (-) 90% 65% 29% 85% 10% 70% 45% 

 hấp  hấp  hấp (-) (-) Cao 
Trung 

Bình 
 hấp Cao  hấp Cao Thấp 

 

(-)  ùng nuôi trồng thủy 

sản được quy hoạch 

Không Không Có (-) (-) Có Có Có Có Có Có Có 

 hấp  hấp Cao (-) (-) Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

 
(-)  ỷ lệ hộ nghèo nơi 0% 30% 20% (-) (-) 40% 77% 30% 74% 0% 82% 44% 
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thường xuyên xảy ra thiên 

tai được vay vốn ngân hàng  
 hấp  hấp  hấp (-) (-)  hấp Cao  hấp Cao  hấp Cao Thấp 

 

(-)  ó hỗ trợ vay vốn đầu 

tư trang thiết bị đánh bắt xa 

bờ 

Không Không Không (-) (-) Có Có Không Có Không Không Có 

 hấp  hấp  hấp (-) (-) Cao Cao  hấp Cao  hấp  hấp Thấp 

 

(-)  ó quy hoạch khu neo 

đậu đảm bảo an toàn  

Không Không Có (-) (-) Có Không Có Có Không Không Có 

 hấp  hấp Cao (-) (-) Cao  hấp Cao Cao  hấp  hấp Trung Bình 

d Buôn bán và dịch vụ khác                         

 

 ỷ lệ các cơ sở kinh doanh 

buôn bán nhỏ lẻ được trang 

bị kiến thức kỹ năng      

100% 100% 100% 15% 5% 100% 0% 100% 0% 10% 0% 48% 

Cao Cao Cao  hấp  hấp Cao  hấp Cao  hấp  hấp  hấp Thấp 

10 
Thông tin truyền thông 

và cảnh báo sớm 
                        

a 

 ổ chức tuyên truyền về 

          cho công 

đồng 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
 ổ chức cung cấp thông tin 

cảnh báo sớm 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 

 ỷ lệ người dân được cung 

cấp thông tin truyền thanh  

cảnh báo sớm 

100% 100% 96% 95% 96% 85% 97% 90% 93% 95% 95% 95% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

d 

  thức chủ động theo dõi 

và truyền tin cảnh báo sớm 

của dân 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

11 
Phòng chống thiên tai/ 

T BĐKH 
                        

a 

 ổ chức tuyên truyền về 

          cho cộng 

đồng 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

b 
 ổ chức cung cấp thông tin 

cảnh báo sớm 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

c 
 ỷ lệ người dân được tuyên 

truyền về           

100% 100% 100% 97% 98% 100% 79% 100% 85% 99% 76% 94% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

d 
 ó lực lượng xung kích ở 

thôn 

Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

e 
 ổ chức hoặc tham gia diễn 

tập      

Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không TB 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp TB 

g 

 ỷ lệ thôn có các trang 

thiết bị và phương tiện 

PCTT 

45% 40% 40% 15% 10% 35% 100% 30% 100% 10% 100% 48% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Cao  hấp Cao  hấp Cao Thấp 

h 
 hôn có đủ vật tư thiết bị 

dự phòng 

Không Không Không Có Có Không Có Không Có Có Có Có 

 hấp  hấp  hấp Cao Cao  hấp Cao  hấp Cao Cao Cao Cao 

12 
Giới trong PCTT và 

BĐKH 
                        

a 
 ỷ lệ nữ là thành viên  an 

 hỉ huy      &      

10% 10% 15% 10% 9% 20% 15% 25% 15% 7% 15% 14% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp 

b 

 ỷ lệ nữ tham gia lực 

lượng ứng phó t m kiếm 

cứu hộ cứu nạn 

90% 90% 10% 0% 0% 20% 0% 15% 0% 0% 0% 20% 

Cao Cao  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp 

c 
 ỷ lệ nữ tham gia các hoạt 

động      tại cộng đồng  

90% 90% 20% 90% 85% 25% 0% 23% 0% 80% 0% 46% 

Cao Cao  hấp Cao Cao  hấp  hấp  hấp  hấp Cao  hấp  hấp 

d 
 ỷ lệ nữ có kiến thức kỹ 

năng      và         

30% 30% 60% 45% 50% 70% 36% 65% 30% 40% 35% 45% 

 hấp  hấp 
Trung 

Bình 
 hấp 

Trung 

Bình 
Cao  hấp 

Trung 

Bình 
 hấp  hấp  hấp  hấp 

e 

 ực lượng      được tập 

huấn về kiến thức     và 

 ồng ghép giới trong      

và      

Có Có Có Không Không Có Có Có Có Không Có  ó 

Cao Cao Cao  hấp  hấp Cao Cao Cao Cao  hấp Cao Cao 

 

Khả năng của thôn (Cao  

Trung Bình  Thấp) 
Cao Cao Cao TB TB Cao Cao Cao TB TB Cao 
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16. T NG H P T NH TR NG DỄ BỊ T N TH  NG THEO    

TT 
TTDBTT 

(%) 

Tình trạng DBTT Thôn (%) Tổng % 

tình trạng 

DBTT của 

Xã 

 ương 

 iền 

 hượng 

 ồng 

Xuân 

Quê 

 hữ 

 ông 

An 

 ư  ỗ Miêu 

Nha 

 ương 

Quý 

Phú 

 ương 

 iền 

 ông 

Trung 

Chánh 

Bát  ơn  ạch 

 hạch 

B4 Dân cư và cộng 

đồng 
            

  -  ỷ lệ đối tượng 

dễ bị tổn thương 

trên tổng dân số 

32.47% 24.61% 31.71% 21.94% 25.85% 29.33% 25.87% 13.20% 30.54% 23.26% 25.75% 25.87% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

  
-  ỷ lệ nữ trong 

nhóm DBTT 

52.24% 53.18% 44.62% 50.69% 57.06% 56.69% 47.16% 61.18% 55.45% 61.48% 51.73% 53.77% 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
 hấp 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
 hấp 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 

  -  ỷ lệ phụ nữ 

đơn thân trên 

tổng dân số 

4.20% 3.41% 2.28% 2.33% 2.48% 1.49% 1.93% 3.67% 1.31% 1.53% 2.01% 2.42% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

  -  ỷ lệ người dân 

sinh sống ở vùng 

có nguy cơ cao 

trên tổng dân số 

5.00% 60.00% 3.00% 20.00% 3.00% 2.50% 35.00% 4.00% 40.00% 5.00% 25.00% 18.41% 

 hấp 
Trung 

Bình 
 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

  -  ỷ lệ điểm sơ 

tán công cộng 

(trường học & trụ 

sở UBND, Nhà 

văn hoá) chưa 

đảm bảo 

2.00% 2.00% 0.00% 30.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 4.45% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

  -  ỷ lệ đường 

trong thôn thiếu 

an toàn (để phục 

vụ cho công tác 

sơ tán) 

25.00% 55.00% 0.00% 60.00% 25.00% 0.00% 20.00% 0.00% 17.00% 30.00% 30.00% 23.82% 

 hấp 
Trung 

Bình 
 hấp 

Trung 

Bình 
 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

  -  ỷ lệ phụ nữ và 

trẻ em chưa biết 

bơi 

90.00% 85.00% 88.00% 70.00% 85.00% 55.00% 25.00% 90.00% 10.00% 80.00% 55.00% 66.64% 

Cao Cao Cao Cao Cao 
Trung 

Bình 
Thấp Cao Thấp Cao 

Trung 

Bình 
Trung 

Bình 

B5 
Hạ tầng công 

cộng 
            

a1 

 ỷ lệ hệ thống 

điện chưa kiên 

cố chưa an toàn 

(cột  dây, trạm) 

37.50% 60.00% 40.00% 66.67% 55.56% 41.67% 41.67% 57.14% 38.46% 40.00% 38.46% 47.01% 

 hấp 
Trung 

Bình 
 hấp 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
 hấp  hấp 

Trung 

Bình 
 hấp  hấp  hấp Thấp 

a2 

 ỷ lệ hệ thống 

điện sau công tơ 

chưa kiên 

cố chưa an toàn 

28.57% 37.50% 33.33% 40.00% 28.57% 41.67% 50.00% 40.00% 37.50% 42.86% 41.67% 38.33% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp 
Trung 

Bình 
 hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

b1  ỷ lệ đường đất 
28.57% 0.00% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 4.91% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

b2  ỷ lệ cầu yếu tạm 
0.00% (-) 0.00% (-) (-) (-) 0.00% 0.00% (-) (-) (-) 0.00% 

 hấp (-)  hấp (-) (-) (-)  hấp  hấp (-) (-) (-) Thấp 

b3 
 ỷ lệ cống  ngầm 

tràn yếu tạm 

100.00

% 
(-) (-) 

100.00

% 
(-) 

100.00

% 
(-) (-) (-) 

100.00

% 
(-) 100.00% 

Cao (-) (-) Cao (-) Cao (-) (-) (-) Cao (-) Cao 

c1 
 ỷ lệ phòng học 

bán kiên cố tạm 

100.00

% 
0.00% (-) 16.13% (-) 0.00% 28.57% (-) 0.00% 71.43% 0.00% 27.02% 

Cao  hấp (-)  hấp (-)  hấp  hấp (-)  hấp Cao  hấp Thấp 

c2  ỷ lệ trường học 

nằm trong vùng 

nguy cơ ngập 

theo kịch bản 

nước biển dâng. 

0.00% 0.00% (-) 0.00% (-) 0.00% 0.00% (-) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 hấp  hấp (-)  hấp (-)  hấp  hấp (-)  hấp  hấp  hấp Thấp 

d 
 ơ sở y tế bán 

kiên cố tạm 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

e1  rụ sở UBND và 

Nhà văn hoá xã 

bán kiên cố tạm 

(-) (-) (-) 0% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 0.00% 

(-) (-) (-)  hấp (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Thấp 
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e2 
Nhà văn hóa thôn 

bán kiên cố tạm 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

f 

 hợ bán kiên 

cố tạm 

(-) (-) (-) 0.00% (-) (-) (-) (-) 
100.00

% 
(-) 

100.00

% 
66.67% 

(-) (-) (-)  hấp (-) (-) (-) (-) Cao (-) Cao 
Trung 

Bình 

h 
 ỷ lệ  ống thoát 

nước yếu tạm 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

B6 Công trình thủy 

lợi 
            

a 
Kè bán kiên cố  

chưa kiên cố 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (-) (-) 0.00% (-) (-) 0.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp (-) (-)  hấp (-) (-) Thấp 

b Kênh  ương bán 

kiên cố chưa kiên 

cố 

0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.00% 0.00% 0.00% 40.00% 11.18% 

 hấp 
Trung 

Bình 
 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

c  ống thủy lợi bán 

kiên cố  chưa 

kiên cố 

0.00% 75.00% (-) (-) 0.00% 0.00% (-) 50.00% (-) (-) (-) 25.00% 

 hấp Cao (-) (-)  hấp  hấp (-) 
Trung 

Bình 
(-) (-) (-) Thấp 

d 
 ập  huỷ  ợi 

bán kiên cố  chưa 

kiên cố 

0.00% (-) 50.00% (-) (-) 0.00% 0.00% 0.00% 
100.00

% 
(-) 60.00% 30.00% 

 hấp (-) 
Trung 

Bình 
(-) (-)  hấp  hấp  hấp Cao (-) 

Trung 

Bình 
Thấp 

B7 Nhà ở             

a 
 ỷ lệ nhà ở thiếu 

kiên cố đơn sơ 

10.42% 12.01% 18.71% 6.72% 13.45% 9.11% 11.44% 10.56% 10.42% 10.12% 7.16% 10.92% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

b  ỷ lệ nhà ở thiếu 

kiên cố trong 

vùng nguy cơ cao 

3.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 7.16% 7.00% 7.16% 8.00% 5.00% 5.00% 5.67% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

c  ỷ lệ nhà có phụ 

nữ đơn thân làm 

chủ hộ thiếu kiên 

cố đơn sơ 

4.69% 3.90% 5.81% 1.73% 4.68% 3.54% 2.64% 4.93% 2.48% 3.11% 1.30% 3.53% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

B8 Nguồn Nước  

Nước sạch và 

VSMT 

            

A  ỷ lệ hộ dân 

không tiếp cận 

được nguồn cấp 

nước ổn định và 

cần thiết cho sinh 

hoạt 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

B  ỷ lệ hộ dân 

không tiếp cận 

được nguồn nước 

sạch (nước máy) 

0.00% 4.59% 0.00% 0.00% 1.72% 0.58% 0.00% 0.00% 12.21% 9.07% 3.61% 2.89% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

C  ỷ lệ hộ có phụ 

nữ làm chủ hộ 

chưa tiếp cận 

nước sạch(nước 

máy) 

2% 5% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 3% 1.09% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

E  ỷ lệ hộ dân 

không có Nhà vệ 

sinh đảm bảo 

(Nhà VS tam và 

không có) 

6.25% 4.28% 6.96% 2.97% 5.37% 4.91% 4.34% 6.12% 5.19% 6.11% 7.51% 5.46% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

B9 Hiện trạng bệnh 

phổ biến 
            

a  ỷ lệ người dân 

mắc các bệnh phổ 

biến (sốt rét, sốt 

xuất huyết  viêm 

đường hô hấp  

phụ khoa…) 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 11.00% 0.00% 10.00% 2.82% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

b  ỷ lệ mắc các 

bệnh phổ biến sau 

thiên tai (đau mắt 

3.00% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 9.00% 0.00% 7.00% 2.36% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 
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đỏ  tiêu chảy  sốt 

xuất huyết  phụ 

khoa …) 

c Có xu hướng gia 

tăng các bệnh khi 

xảy ra thời tiết 

cực đoan (nắng 

nóng, rét hại kéo 

dài; mưa ẩm ... 

3.00% 2.00% 0.00% 5.00% 3.00% 0.00% 25.00% 0.00% 27.00% 3.00% 20.00% 8.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

B10 Rừng             

a  ỷ lệ rừng trong 

vùng nguy cơ cao 

đối với thiên tai 

(-) (-) (-) (-) 3.00% 3.00% 0.00% 3.00% (-) 0.00% 0.00% 1.50% 

(-) (-) (-) (-)  hấp  hấp  hấp  hấp (-)  hấp  hấp Thấp 

b  ỷ lệ rừng trong 

vùng ngập do 

nước biển dâng 

theo kịch bản 

(-) (-) (-) (-) 0.00% 0.00% 62.00% 0.00% (-) 0.00% 50.00% 18.67% 

(-) (-) (-) (-)  hấp  hấp 
Trung 

Bình 
 hấp (-)  hấp 

Trung 

Bình 
Thấp 

c  ỷ lệ rừng trong 

vùng nguy cơ cao 

sạt lở 

(-) (-) (-) (-) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (-) 0.00% 0.00% 0.00% 

(-) (-) (-) (-)  hấp  hấp  hấp  hấp (-)  hấp  hấp Thấp 

d  ỷ lệ rừng trong 

vùng nguy cơ 

nắng nóng, hạn 

hán kéo dài 

(-) (-) (-) (-) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (-) 0.00% 0.00% 0.00% 

(-) (-) (-) (-)  hấp  hấp  hấp  hấp (-)  hấp  hấp Thấp 

e  ỷ lệ rừng không 

thể khôi phục do 

tác động của 

thiên tai 

(-) (-) (-) (-) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (-) 0.00% 0.00% 0.00% 

(-) (-) (-) (-)  hấp  hấp  hấp  hấp (-)  hấp  hấp Thấp 

B11 Hoạt động 

SXKD 
            

a Trồng trọt             

-  ỷ lệ diện tích 

lúa và hoa màu 

nằm trong vùng 

thường xuyên 

chịu ảnh hưởng 

của thiên tai 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 
100.00% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

-  ỷ lệ thiệt hại 

trên tổng diện 

tích lúa và hoa 

màu (3 năm gần 

đây) 

60.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 10.00% 3.00% 0.00% 0.00% 15.00% 12.82% 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

-  ỷ lệ lúa và hoa 

màu trong vùng 

nguy cơ nắng 

nóng, hạn 

hán nước biển 

dâng sạt lở  thời 

tiết cực đoan 

100.00

% 
0.00% 

100.00

% 
17.00% 50.00% 60.00% 37.00% 9.00% 50.00% 60.00% 35.00% 47.09% 

Cao  hấp Cao  hấp 
Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
 hấp  hấp 

Trung 

Bình 

Trung 

Bình 
 hấp Thấp 

b 

  
Chăn nuôi             

- ỷ lệ cơ sở chăn 

nuôi, chuồng trại 

thường xuyên bị 

thiệt hại của thiên 

tai trong 3 năm 

gần đây 

70.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 49.00% 1.00% 55.00% 0.00% 50.00% 25.09% 

Cao 
Trung 

Bình 
 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp 

Trung 

Bình 
 hấp 

Trung 

Bình 
Thấp 

-  ỷ lệ hộ chăn 

nuôi nằm trong 

vùng nguy cơ cao 

của thiên tai 

80.00% 
100.00

% 

100.00

% 
10.00% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 
10.00% 81.82% 

Cao Cao Cao  hấp Cao Cao Cao Cao Cao Cao  hấp Cao 

-  ỷ lệ thiệt hại 

trên tổng đàn 

nuôi (3 năm gần 

đây). 

15.00% 0.00% 30.00% 20.00% 10.00% 30.00% 25.00% 10.00% 20.00% 40.00% 15.00% 19.55% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- ỷ lệ hộ chăn 

nuôi trong vùng 

nguy cơ nắng 

nóng, hạn hán 

 nước biển 

dâng sạt lở  thời 

tiết cực đoan 

20.00% 20.00% 
100.00

% 
30.00% 20.00% 60.00% 10.00% 20.00% 40.00% 20.00% 10.00% 31.82% 

 hấp  hấp Cao  hấp  hấp 
Trung 

Bình 
 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 
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c Thủy Sản             

-  ỷ lệ thiệt hại 

trên tổng diện 

tích nuôi trồng (3 

năm gần đây) 

10.00% (-) (-) (-) (-) 20.00% 30.00% (-) 60.00% 20.00% 30.00% 34.00% 

 hấp (-) (-) (-) (-)  hấp  hấp (-) 
Trung 

Bình 
 hấp  hấp Thấp 

-  ỷ lệ diện tích 

nuôi trồng thủy 

sản trong vùng 

nguy cơ nắng 

nóng, hạn hán 

 nước biển 

dâng sạt lở  thời 

tiết cực đoan 

100.00

% 
(-) (-) (-) (-) 80.00% 20.00% (-) 50.00% 30.00% 20.00% 60.00% 

Cao (-) (-) (-) (-) Cao  hấp (-) 
Trung 

Bình 
 hấp  hấp 

Trung 

Bình 

-  ỷ lệ thiệt hại 

trên tổng phương 

tiện đánh bắt (3 

năm gần đây) 

(-) (-) (-) (-) (-) 20.00% 10.00% (-) 10.00% 10.00% 5.00% 11.00% 

(-) (-) (-) (-) (-)  hấp  hấp (-)  hấp  hấp  hấp Thấp 

g Buôn bán và 

dịch vụ khác 
            

- ỷ lệ các hộ 

buôn bán nhỏ lẻ 

bị thiệt hại trên 

tổng số hộ buôn 

bán (3 năm gần 

đây) 

95.00% 
100.00

% 
0.00% 0.00% 0.00% 18.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.36% 

Cao Cao  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

B12 Thông tin 

truyền thông và 

cảnh báo sớm 

            

a  ỷ lệ hộ trên tổng 

số hộ chưa có 

tivi/radio 

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

b  ỷ lệ hộ trên tổng 

số hộ chưa có 

điện thoại di động 

13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

c  ỷ lệ hộ trên tổng 

số hộ chưa tiếp 

cận với Internet 

27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

d  ỷ lệ địa bàn dân 

cư thiếu loa 

truyền thanh 

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

B13 Phòng chống 

thiên 

tai/T BĐKH 

            

a  ỷ lệ phương tiện 

trang thiết bị còn 

thiếu theo kế 

hoạch 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

b  ỷ lệ vật tư dự 

phòng còn thiếu 

theo kế hoạch 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

B14 Giới trong 

PCTT và BĐKH 
            

a Tỷ lệ phụ nữ đơn 

thân/làm chủ hộ 

 

13.54% 11.31% 8.86% 8.53% 9.04% 5.90% 7.23% 12.93% 5.19% 6.11% 7.59% 8.75% 

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 

b Tỷ lệ nam đơn 

thân/làm chủ hộ 
(mặc định là 0%, 

nếu có điền bằng 

tay) 

 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 

c Tỷ lệ công trình 
công cộng làm 

nơi sơ tán chưa 

tính nhu cầu khác 
biệt về giới  

 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

d - Tỷ lệ nam làm 
các ngành nghề 

có tính rủi ro cao 

(mặc định là 0%, 
nếu có thì điền) 

 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 
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e - Tỷ lệ nữ làm 
các ngành nghề 

có tính rủi ro cao 

 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 

  Đánh giá chung 

TTDBTT của 

thôn 

29.10% 27.49% 23.36% 20.37% 17.75% 21.13% 22.09% 17.54% 29.16% 21.98% 22.71%  

Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp  

 

C. K T QU  Đ NH GI  RỦI RO THI N T I V  RỦI RO KH  H U CỦ     

1. RỦI RO VỚI D N C  V  CỘNG Đ NG  

Loại 

hình TT 

/BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH ( ỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp dụng 

TTDBTT 

(Cao, 

Trung Bình, 

Thấp) 

Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

Bão 

 ương  iền  hượng 192 Cao 
 hấp -  guy cơ bị thiệt hại về người khi có bão - Trung 

bình 
18.70% 

 ồng  uân 327 Cao 
 hấp -  guy cơ bị thiệt hại về người khi có bão - Trung 

bình 
30.46% 

Quê  hữ 158 Cao 
 hấp -  guy cơ bị thiệt hại về người khi có bão - Trung 

bình 
13.37% 

 ông  n 539 Cao 
 hấp -  guy cơ bị thiệt hại về người khi có bão - Trung 

bình 
30.71% 

 ư  ỗ 354 Cao 
 hấp -  guy cơ bị thiệt hại về người khi có bão - Trung 

bình 
19.77% 

Miêu Nha 407 Cao 
 hấp -  guy cơ bị thiệt hại về người khi có bão - Trung 

bình 

19.29% 

 ương Quý  hú 346 Cao 

 hấp -  guy cơ bị thiệt hại về người khi có bão - Cao 

29.28% 

 ương  iền  ông 147 Cao 
 hấp -  guy cơ bị thiệt hại về người khi có bão - Trung 

bình 

13.15% 

Trung Chánh 424 Cao 
 hấp -  guy cơ bị thiệt hại về người khi có 

bão 

- Trung 

bình 
33.47% 

 át  ơn 262 Cao 
 hấp -  guy cơ bị thiệt hại về người khi có 

bão 

- Trung 

bình 
20.89% 

 ạch  hạch 474 Cao 
 hấp -  guy cơ bị thiệt hại về người khi có 

bão 

- Cao 

25.64% 

Ngập lụt 

 ương  iền  hượng 192 Cao 
 hấp -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và trẻ em 

khi có lũ lụt. 

- Cao 

18.70% 

 ồng  uân 327 Cao  hấp -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và trẻ em - Trung 
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30.46% khi có lũ lụt. bình 

Quê  hữ 158 Cao 
 hấp -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và trẻ em 

khi có lũ lụt. 

- Trung 

bình 
13.37% 

 ông  n 539 Cao 
 hấp -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và trẻ em 

khi có lũ lụt. 

- Trung 

bình 
30.71% 

 ư  ỗ 354 Cao 
 hấp -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và trẻ em 

khi có lũ lụt. 

-  

19.77% 

Miêu Nha 407 Cao 
 hấp -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và trẻ em 

khi có lũ lụt. 

- Trung 

bình 
19.29% 

 ương Quý  hú 346 Cao 
 hấp -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và trẻ em 

khi có lũ lụt. 

- Trung 

bình 
29.28% 

 ương  iền  ông 147 
Cao 

 hấp -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và trẻ em 
khi có lũ lụt. 

- Trung 

bình 
13.15% 

Trung Chánh 424 Cao 
 hấp -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và trẻ em 

khi có lũ lụt. 

- Cao 

33.47% 

 át  ơn 262 Cao 
 hấp -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và trẻ em 

khi có lũ lụt. 

- Cao 

20.89% 

 ạch  hạch 474 Cao 
 hấp -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và trẻ em 

khi có lũ lụt. 

- Cao 

25.64% 

2. H  T NG C NG CỘNG 

Loại 

hình TT 

/BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH ( ỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT 

(Cao, 

Trung Bình, 

Thấp) 

Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bão 
 ương  iền  hượng 192 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại hệ thống điện 
khi có bão 

- Trung 

bình 
39.46% 

 ồng  uân 327 Cao 
 hấp -  guy cơ thiệt hại hệ thống điện 

khi có bão 

- Trung 

bình 
24.69% 

Quê  hữ 158 Trung Bình 

 hấp -  guy cơ thiệt hại hệ thống điện 
khi có bão 

- Trung 

bình 

26.80% 

 ông An 539 Trung Bình 
 hấp -  guy cơ thiệt hại hệ thống điện 

khi có bão 

- Trung 

bình 
29.35% 

Sư  ỗ 354 Trung Bình 

 hấp -  guy cơ thiệt hại hệ thống điện 
khi có bão 

- Trung 

bình 
30.69% 

Miêu Nha 407 Cao  hấp -  guy cơ thiệt hại hệ thống điện - Cao 
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31.48% khi có bão 

 ương Quý Phú 346  hấp 
 hấp -  guy cơ thiệt hại hệ thống điện 

khi có bão 

- Trung 

bình 
24.47% 

Lương  iền  ông 147 Trung 
 hấp -  guy cơ thiệt hại hệ thống điện 

khi có bão 

- Trung 

bình 
28.16% 

Trung Chánh 424  hấp 
 hấp -  guy cơ thiệt hại hệ thống điện 

khi có bão 

- Trung 

bình 
30.66% 

Bát  ơn 262 Trung Bình 
 hấp -  guy cơ thiệt hại hệ thống điện 

khi có bão 

- Trung 

bình 
39.37% 

Bạch  hạch 474 Trung Bình 
 hấp -  guy cơ thiệt hại hệ thống điện 

khi có bão 

- Trung 

bình 
32.36% 

Ngập lụt 

 ương  iền  hượng 192 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại cầu  cống. 
-  guy cơ thiệt hại cống thoát nước 

dân sinh 

- Trung 

bình 

- Trung 

bình 
18.70% 

 ồng  uân 327 Cao 
 hấp -  guy cơ thiệt hại cống thoát nước 

dân sinh 

- Cao 

30.46% 

Quê  hữ 158 Trung Bình 
 hấp -  guy cơ thiệt hại cống thoát nước 

dân sinh 

- Cao 

13.37% 

 ông An 539 Trung Bình 
 hấp -  guy cơ thiệt hại cống thoát nước 

dân sinh 

- Trung 

bình 
30.71% 

Sư  ỗ 354 Trung Bình 
 hấp -  guy cơ thiệt hại cống thoát nước 

dân sinh 

- Trung 

bình 
19.77% 

Miêu Nha 407 Cao 
 hấp -  guy cơ thiệt hại cầu  cống. 

-  guy cơ thiệt hại cống thoát nước 
dân sinh 

-  hấp 
-  hấp 

19.29% 

 ương Quý Phú 346  hấp 
 hấp -  guy cơ thiệt hại cống thoát nước 

dân sinh 

- Trung 

bình 
29.28% 

Lương  iền  ông 147 Trung 

 hấp -  guy cơ thiệt hại cống thoát nước 
dân sinh 

- Trung 

Bình 

13.15% 

Trung Chánh 424  hấp 
 hấp -  guy cơ thiệt hại cống thoát nước 

dân sinh 

- Cao 

33.47% 

Bát  ơn 262 Trung Bình 
 hấp -  guy cơ thiệt hại cống thoát nước 

dân sinh 

- Trung 

bình 
20.89% 

 ạch  hạch 474 Trung Bình 

 hấp -  guy cơ thiệt hại cầu  cống. 
 

- Trung 

Bình 
25.64% 

Ghi chú: 
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3. C NG TR NH THỦY L I 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/BĐ

KH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão 
 ông  n 539 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về  è khi có bão và 

triều cường 

-  hấp 

0% 

 ương  iền  hượng 192 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về  è khi có bão và 
triều cường 

-  hấp 

0% 

 ồng  uân 327 Cao 
 hấp -  guy cơ thiệt hại về  è khi có bão và 

triều cường 

-  hấp 

0% 

Miêu Nha 407 Cao 
 hấp - Nguy cơ thiệt hại về  è khi có bão và 

triều cường 

-  hấp 

0% 

Ngập 

lụt 
 ông  n 539 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về  ênh  ương khi 
bị ngập lụt 

-  guy cơ thiệt hại về  ống thủy lợi khi 
bị ngập lụt 

-  hấp 
-  hấp 

 

 
0% 

 ương  iền  hượng 192 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về  ênh  ương khi 
có lụt. 

-  guy cơ thiệt hại về  ống thủy lợi khi 
bị ngập lụt 

-  hấp 
 

-  hấp 0% 

 ồng  uân 327 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về  ênh  ương khi 
có lụt. 

-  hấp 

0% 

 ạch  hạch 474 Trung Bình 

Trung 

Bình 

-  guy cơ thiệt hại về  ênh  ương khi 
có lụt. 

-  guy cơ thiệt hại về  ập khi có lụt. 

- Cao 

 

- Cao 
50% 

Quê  hữ 158 Cao 

 hấp 
-  guy cơ thiệt hại về  ênh  ương khi 
có lụt. 

-  guy cơ thiệt hại về  ống thủy lợi khi 
bị ngập lụt 

-  guy cơ thiệt hại về  ập khi có lụt. 

- Cao  

- Cao 

 

- Cao 
16.67% 

 át  ơn 262 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về  ập khi có lụt. -  hấp 
 

0% 

Miêu Nha 407 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về  ênh  ương khi 
có lụt. 

-  guy cơ thiệt hại về  ống thủy lợi khi 
bị ngập lụt 

-  guy cơ thiệt hại về  ập khi có lụt. 

-  hấp  

-  hấp 
 

-  hấp 0% 

Trung Chánh 424  hấp 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về  ênh  ương khi 
có lụt. 

-  guy cơ thiệt hại về  ống thủy lợi khi 
bị ngập lụt 

- Cao 

- Cao 

33.33% 

 ư  ỗ 354 Cao  hấp 
-  guy cơ thiệt hại về  ênh  ương khi 
có lụt. 

-  hấp 
-  hấp 
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0% 
-  guy cơ thiệt hại về  ống thủy lợi khi 
bị ngập lụt 

 

 ương  iền  ông 147 Cao 

 hấp 
-  guy cơ thiệt hại về  ênh  ương khi 
có lụt. 

-  guy cơ thiệt hại về  ống thủy lợi khi 
bị ngập lụt 

-  hấp  

- Trung 

bình 

 

28% 

 

4. NH  Ở 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/B

ĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 
Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bão 

 ương  iền  hượng 192 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão -  hấp 

6.03% 

 ồng Xuân 327 Cao 

 hấp - Nguy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão -  hấp 

6.97% 

Quê Chữ 158 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão -  hấp 

9.84% 

 ông  n 539 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão -  hấp 

4.48% 

 ư  ỗ 354 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão -  hấp 

7.71% 

Miêu Nha 407 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão -  hấp 

6.61% 

 ương Quý  hú 346 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão -  hấp 

7.03% 

 ương  iền  ông 147 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão -  hấp 

7.55% 

Trung Chánh 424 Trung bình 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão - Trung 

bình 
6.97% 

 át  ơn 262 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão -  hấp 

6.08% 

 

Bạch Thạch 474 Trung bình 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão - Trung 

bình 
4.49% 
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5. NGU N N ỚC  N ỚC S CH V  VỆ SINH M I TR ỜNG 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Ngập 

lụt  ương  iền  hượng 192 Cao 

 hấp -  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 

rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ bùng phát dịch bệnh sau lụt. 

-  guy cơ thiếu nước sạch khi ngập lụt 

- Thấp 

- Thấp 

- Thấp 

 
2.06% 

 ồng Xuân 327 Cao 
 hấp -  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 

rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ bùng phát dịch bệnh sau lụt. 

-  guy cơ thiếu nước sạch khi ngập lụt 

- Thấp 

- Thấp 

- Thấp 
3.47% 

Quê Chữ 158 Cao 
 hấp -  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 

rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ bùng phát dịch bệnh sau lụt. 

-  guy cơ thiếu nước sạch khi ngập lụt 

- Thấp 

- Thấp 

- Thấp 
1.74% 

 ông  n 539 Cao 
 hấp -  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 

rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ bùng phát dịch bệnh sau lụt. 

- Thấp 

- Thấp 

0.74% 

 ư  ỗ 354 Cao 
 hấp -  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 

rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ bùng phát dịch bệnh sau lụt. 

-  guy cơ thiếu nước sạch khi ngập lụt 

- Thấp 

- Thấp 

- Thấp 
1.77% 

Miêu Nha 407 Cao 
 hấp -  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 

rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ bùng phát dịch bệnh sau lụt. 

- Thấp 

- Thấp 

1.37% 

 ương Quý Phú 346 Cao 
 hấp -  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 

rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ bùng phát dịch bệnh sau lụt. 

- Thấp 

- Thấp 

 1.33% 

 ương  iền  ông 147 Cao 
 hấp -  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 

rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ bùng phát dịch bệnh sau lụt. 

- Nguy cơ thiếu nước sạch khi ngập lụt 

- Thấp 

- Thấp 

- Thấp 
1.53% 

Trung Chánh 424 Cao 
 hấp -  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 

rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ bùng phát dịch bệnh sau lụt. 

- Thấp 

- Thấp 

4.60% 

 át  ơn 262 Cao 
 hấp -  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 

rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ bùng phát dịch bệnh sau lụt. 

-  guy cơ thiếu nước sạch khi ngập lụt 

- Thấp 

- Thấp 

- Thấp 
3.79% 

Bạch Thạch 474 Cao 
 hấp -  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 

rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ bùng phát dịch bệnh sau lụt. 

-  guy cơ thiếu nước sạch khi ngập lụt 

- Thấp 

- Thấp 

- Thấp 
3.53% 

 

6. Y T  V  QU N L  DỊCH BỆNH 

Loại 

hình 

Thiên 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 

Dự án GCF-UNDP “Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” Trang 35/65 

 

tai/ 

BĐKH 

kỹ thuật áp 

dụng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Ngập 

lụt 
 ương  iền  hượng 192  hấp 

 hấp 
-  guy cơ  ịch bệnh ở người sau lụt -  hấp 

2.06% 

 ồng Xuân 327  hấp 
 hấp -  guy cơ  ịch bệnh ở người sau lụt -  hấp 

3.47% 

Quê Chữ 158  hấp 
 hấp -  guy cơ  ịch bệnh ở người sau lụt -  hấp 

1.74% 

 ông  n 539 Cao 
 hấp -  guy cơ  ịch bệnh ở người sau lụt -  hấp 

0.74% 

 ư  ỗ 354 Cao 
 hấp -  guy cơ  ịch bệnh ở người sau lụt -  hấp 

1.77% 

Miêu Nha 407 Cao 
 hấp -  guy cơ  ịch bệnh ở người sau lụt -  hấp 

1.37% 

 ương Quý Phú 346 Cao 
 hấp -  guy cơ  ịch bệnh ở người sau lụt -  hấp 

1.33% 

 ương  iền  ông 147 Cao 
 hấp -  guy cơ  ịch bệnh ở người sau lụt -  hấp 

1.53% 

Trung Chánh 424 Cao 
 hấp -  guy cơ  ịch bệnh ở người sau lụt -  hấp 

4.60% 

 át  ơn 262 Cao 
 hấp -  guy cơ  ịch bệnh ở người sau lụt -  hấp 

3.79% 

Bạch Thạch 474 Cao 
 hấp -  guy cơ  ịch bệnh ở người sau lụt -  hấp 

3.53% 

 

7. GI O DỤC 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

 

TTDBTT 

Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 
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Bão 
 ông  n 539 

Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại trường học khi có 
bão  

 

-  hấp 

8.06% 

 ương  iền  hượng 192 Cao 
Trung Bình -  guy cơ thiệt hại trường học khi có 

bão  

- Trung 

bình 

50% 

 ồng Xuân 327 Cao 
 hấp -  guy cơ thiệt hại trường học khi có 

bão  

-  hấp 

0% 

Bạch Thạch 474 Cao 
 hấp -  guy cơ thiệt hại trường học khi có 

bão  

-  hấp 

0% 

 ương Quý  hú 346 Cao 
 hấp -  guy cơ thiệt hại trường học khi có 

bão  

-  hấp 

14.29% 

 át  ơn 262 Trung Bình 

 hấp -  guy cơ thiệt hại trường học khi có 
bão  

- Trung 

bình 

35.71% 

 

8. RỪNG 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão 4/11 thôn Không 

giao 

cho hộ 

Trung Bình   hấp -  guy cơ thiệt hại về rừng lâm nghiệp 

khi có bão 

- Trung 

bình 

Ghi chú : 4 thôn gồm: Bát Sơn, Quê Chữ, Lương Điền Đông, Miêu Nha có cùng Năng lực PCTT TƯBĐKH và TTDBTT. 

9. TR NG TRỌT 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão/ 

Ngập 

lụt 
 ương  iền  hượng 192 Trung Bình 

Cao -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

bão ngập lụt 

- Cao  

86.67% 

 ồng Xuân 327 Trung Bình 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

bão  ngập lụt 

- Cao 

50% 

Quê Chữ 158 Cao 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

bão  ngập lụt 

- Cao 

66.67% 

 ông  n 539 Thấp  hấp -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có - Cao  



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 
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39% bão   ngập lụt 

 ư  ỗ 354 Thấp 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

bão  ngập lụt 

- Cao 

50% 

Miêu Nha 407 Cao 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

bão   ngập lụt 

- Cao 

54.33% 

 ương Quý  hú 346 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

bão   ngập lụt 

- Trung 

bình 

49% 

 ương  iền  ông 147 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

bão   ngập lụt 

- Trung 

bình 

33.33% 

Trung Chánh 424 Thấp 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

bão   ngập lụt 

- Cao 

50% 

Bạch Thạch 474 Thấp 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

bão hoặc ngập lụt 

- Cao 

50% 

 át  ơn 262 Thấp 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

bão   ngập lụt 

- Trung 

bình 

53.33% 

Hạn 

hán  ương  iền  hượng 192 Trung Bình 

Cao -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

hạn hán kéo dài 

- Cao 

86.67% 

 ồng Xuân 327 Trung Bình 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

hạn hán kéo dài 

- Trung 

Bình 

50% 

Quê Chữ 158 Cao 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

hạn hán kéo dài 

- Cao 

66.67% 

 ông  n 539 Thấp 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

hạn hán kéo dài 

- Cao 

39% 

 ư  ỗ 354 Thấp 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

hạn hán kéo dài 

- Cao 

50% 

 ương Quý  hú 346 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

hạn hán kéo dài 

- Trung 

bình 

49% 

 ương  iền  ông 147 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

hạn hán kéo dài 

- Trung 

bình 

33.33% 

 át  ơn 262 Thấp Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có - Cao 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 
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53.33% hạn hán kéo dài 

Bạch Thạch 474 Thấp 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi có 

hạn hán kéo dài 

- Cao 

50% 

Nhiễm 

mặn  át  ơn 262 Thấp 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi bị 
xâm nhập mặn kéo dài 

- Trung 

bình 

53.33% 

Miêu Nha 407 Cao 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi bị 
xâm nhập mặn kéo dài 

- Trung 

bình 

54.33% 

 ương Quý  hú 346 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về hoa màu khi bị 
xâm nhập mặn kéo dài 

- Trung 

bình 

49% 

10. CH N NU I 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng 

 

TTDBTT  

Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bão 11/11 thôn 3630 Cao  hấp -  guy cơ thiệt hại về chuồng trại chăn 
nuôi khi có bão 

-  hấp 

Ngập lụt 

 ương  iền  hượng 192 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 

cầm khi bị ngập lụt 

- Trung 

bình 

46.25% 

 ồng  uân 327 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi bị ngập lụt 

- Trung 

bình 

42.50% 

Quê  hữ 158 Cao 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi bị ngập lụt 

- Cao 

57.50% 

 ông  n 539 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi bị ngập lụt 

- Trung 

bình 

15% 

 ư  ỗ 354 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi bị ngập lụt 

- Trung 

bình 

32.50% 

Miêu Nha 407 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi bị ngập lụt 

- Trung 

bình 

47.75% 

 ương Quý  hú 346 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi bị ngập lụt 

- Trung 

bình 

46% 

 ương  iền  ông 147 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi bị ngập lụt 

- Trung 

bình 

32.75% 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 
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Trung Chánh 424 Trung Bình 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi bị ngập lụt 

- Trung 

bình 

53.75% 

 át  ơn 262 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi bị ngập lụt 

-  hấp 

40% 

 ạch  hạch 474 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi bị ngập lụt 

-  hấp 

21.25% 

Hạn hán 

 ương  iền  hượng 192 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi  ạn hán  nắng nóng kéo dài 

- Trung 

bình 

46.25% 

 ồng  uân 327 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi  ạn hán  nắng nóng kéo dài 

-  hấp 

42.50% 

Quê  hữ 158 Cao 

Trung Bình -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi  ạn hán  nắng nóng kéo dài 

- Trung 

bình 

57.50% 

 ông  n 539 Cao 

 hấp - Nguy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 

cầm khi  ạn hán  nắng nóng kéo dài 

-  hấp 

15% 

Miêu Nha 407 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi bị ngập lụt 

-  hấp 

47.75% 

 ương Quý  hú 346 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi  ạn hán  nắng nóng kéo dài 

-  hấp 

46% 

 ương  iền  ông 147 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi  ạn hán  nắng nóng kéo dài 

-  hấp 

32.75% 

Trung Chánh 424 Trung Bình 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi  ạn hán  nắng nóng kéo dài 

- Trung 

bình 

53.75% 

 át  ơn 262 Cao 

 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 
cầm khi  ạn hán  nắng nóng kéo dài 

-  hấp 

40% 

 ạch  hạch 474 Cao 
 hấp -  guy cơ thiệt hại về đàn gia súc  gia 

cầm khi  ạn hán  nắng nóng kéo dài 

-  hấp 

21.25% 

 

11. THỦY S N 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 
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Bão 

kèm 

theo 

triều 

cường 

 ạch  hạch 474 Trung Bình 

 hấp 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi 
trồng thủy sản khi có bão kèm theo 

triều cường 

-  guy cơ mất sản lượng thủy sản khi có 
bão kèm theo triều cường 

-  guy cơ ngư dân đánh bắt  nuôi trồng 
bị phá sản sau thiên tai 

-  guy cơ thiệt hại về tàu thuyền  ngư 
lưới cụ 

-  guy cơ ngư dân gặp nguy hiểm tính 
mạng 

- Cao 

 

- Cao 

 

-  hấp 
 

-  hấp 
- Cao 

18.33% 

 át  ơn 262  hấp 

 hấp 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi 
trồng thủy sản khi có bão kèm theo 

triều cường 

-  guy cơ mất sản lượng thủy sản khi có 

bão kèm theo triều cường 

-  guy cơ ngư dân đánh bắt  nuôi trồng 
bị phá sản sau thiên tai 

-  guy cơ thiệt hại về tàu thuyền  ngư 
lưới cụ 

-  guy cơ ngư dân gặp nguy hiểm tính 
mạng 

- Cao 

 

- Cao 

 

-  hấp 
 

-  hấp 
- Cao 

20% 

Trung Chánh 424 Cao 

 hấp 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi 
trồng thủy sản khi có bão kèm theo 

triều cường 

-  guy cơ mất sản lượng thủy sản khi bị 
bão 

-  guy cơ ngư dân đánh bắt  nuôi trồng 
bị phá sản sau thiên tai 

-  guy cơ thiệt hại về tàu thuyền  ngư 
lưới cụ 

-  guy cơ ngư dân gặp nguy hiểm tính 
mạng 

- Trung 

bình 

 

- Trung 

bình 

 

-  hấp 
 

- Trung 

bình 

- Trung 

bình 

40% 

Miêu Nha 407 Cao 

 hấp 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi 
trồng thủy sản khi có bão kèm theo 

triều cường 

-  guy cơ mất sản lượng thủy sản khi bị 
bão 

-  guy cơ ngư dân đánh bắt  nuôi trồng 
bị phá sản sau thiên tai 

-  guy cơ thiệt hại về tàu thuyền  ngư 
lưới cụ 

-  guy cơ ngư dân gặp nguy hiểm tính 
mạng 

- Trung 

bình 

 

- Trung 

bình 

 

-  hấp 
 

- Trung 

bình 

- Trung 

bình 

-  

40% 

 ương  iền  hượng 192  hấp 

Trung Bình 
-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi 
trồng thủy sản khi có bão kèm theo 

triều cường 

-  guy cơ mất sản lượng thủy sản khi bị 
bão 

-  guy cơ ngư dân đánh bắt  nuôi trồng 
bị phá sản sau thiên tai 

-  guy cơ ngư dân gặp nguy hiểm tính 
mạng 

- Cao 

 

- Cao 

- Cao 

 

- Cao 

 

55% 

 ương Quý  hú 346 Trung Bình  hấp 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi 
trồng thủy sản khi có bão kèm theo 

triều cường 

-  guy cơ mất sản lượng thủy sản khi bị 

- Trung 

bình 

 

- Trung 



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng 
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20% 

bão 

-  guy cơ ngư dân đánh bắt  nuôi trồng 
bị phá sản sau thiên tai 

-  guy cơ thiệt hại về tàu thuyền  ngư 
lưới cụ 

-  guy cơ ngư dân gặp nguy hiểm tính 
mạng 

bình 

 

-  hấp 
- Trung 

bình 

- Trung 

bình 

 

Ngập 

lụt 

 ạch  hạch 474 Trung Bình 

 hấp 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi 
trồng thủy sản khi bị ngập lụt 

-  guy cơ giảm sản lượng thủy sản khi bị 
ngập lụt 

-  guy cơ hộ nuôi trồng thủy sản bị phá 
sản sau thiên tai 

- Cao 

 

- Cao 

 

-  hấp 18.33% 

 át  ơn 262  hấp 

 hấp 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi 
trồng thủy sản khi bị ngập lụt 

-  guy cơ giảm sản lượng thủy sản khi bị 
ngập lụt 

-  guy cơ hộ dân nuôi trồng thủy sản bị 
phá sản sau thiên tai 

- Cao 

 

- Cao 

 

-  hấp 20% 

Trung Chánh 424 Cao 

 hấp 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi 
trồng thủy sản khi bị ngập lụt 

-  guy cơ giảm sản lượng thủy sản khi bị 
ngập lụt 

-  guy cơ hộ dân nuôi trồng thủy sản bị 
phá sản sau thiên tai 

- Trung 

bình 

 

- Trung 

bình 

 

-  hấp 

40% 

Miêu Nha 407 Cao 

 hấp 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi 
trồng thủy sản khi bị ngập lụt 

-  guy cơ giảm sản lượng thủy sản khi bị 
ngập lụt 

-  guy cơ hộ dân nuôi trồng thủy sản bị 
phá sản sau thiên tai 

- Trung 

bình 

 

- Trung 

bình 

 

-  hấp 

40% 

 ương  iền  hượng 192  hấp 

Trung Bình 
-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi 
trồng thủy sản khi bị ngập lụt 

-  guy cơ giảm sản lượng thủy sản khi bị 
ngập lụt 

-  guy cơ hộ dân nuôi trồng thủy sản bị 
phá sản sau thiên tai 

- Cao 

 

- Cao 

 

- Trung 

bình 

 

55% 

 ương Quý  hú 346 Trung Bình 

 hấp 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi 
trồng thủy sản khi bị ngập lụt 

-  guy cơ giảm sản lượng thủy sản khi bị 
ngập lụt 

-  guy cơ hộ dân nuôi trồng thủy sản bị 
phá sản sau thiên tai 

- Trung 

bình 

 

- Trung 

bình 

 

-  hấp 

20% 

Hạn 

hán 
 ạch  hạch 474 Trung Bình 

 hấp 
-  guy cơ giảm sản lượng thủy sản khi 
hạn hán  nắng nóng kéo dài 

- Trung 

bình 

 
18.33% 

 át  ơn 262  hấp  hấp 
 guy cơ giảm sản lượng thủy sản khi - Cao 
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20% 
hạn hán  nắng nóng kéo dài 

Trung Chánh 424 Cao 

 hấp 
 guy cơ giảm sản lượng thủy sản khi 

hạn hán  nắng nóng kéo dài 
- Trung 

bình 

 
40% 

Miêu Nha 407 Cao 

 hấp 
 guy cơ giảm sản lượng thủy sản khi 

hạn hán  nắng nóng kéo dài 
- Trung 

bình 

 
40% 

 ương Quý  hú 346 Trung Bình 

 hấp 
 guy cơ giảm sản lượng thủy sản khi 

hạn hán  nắng nóng kéo dài 
- Trung 

bình 

 
20% 

 

12. DU LỊCH (Không có du lịch) 

13. BU N B N V  DỊCH VỤ KH C 

Loại 

hình 

TT 

/BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH ( ỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng)(Cao, 

Trung Bình, 

Thấp) 

TTDBTT 

(Cao, 

Trung Bình, 

Thấp) 

Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, 

Trung 

Bình, 

Thấp) 

Bão/ 

Lụt 

 ương  iền  hượng 192 Cao 

Cao -  guy cơ gián đoạn kinh doanh khi có 
bão lụt 

-  guy cơ thiệt hại hàng hóa khi có 
bão lụt 

-  hấp  
-  hấp 
 

95% 

 ồng  uân 327 Cao 

Cao -  guy cơ gián đoạn kinh doanh khi có 

bão lụt 

-  guy cơ thiệt hại hàng hóa khi có 
bão lụt 

-  hấp  
-  hấp 
 

100% 

Quê  hữ 158 Cao 
 hấp -  guy cơ gián đoạn kinh doanh khi có 

bão lụt 

-  guy cơ thiệt hại hàng hóa khi có 
bão lụt 

-  hấp  
 

-  hấp 
 

0% 

 ông  n 539  hấp 

 hấp -  guy cơ gián đoạn kinh doanh khi có 

bão lụt 

-  guy cơ thiệt hại hàng hóa khi có 
bão lụt 

- Cao  

 

- Cao 

 
0% 

 ư  ỗ 354  hấp 

 hấp -  guy cơ gián đoạn kinh doanh khi có 
bão lụt 

-  guy cơ thiệt hại hàng hóa khi có 
bão lụt 

- Cao 

 

- Cao 

 
0% 

Miêu Nha 407 Cao 

 hấp -  guy cơ gián đoạn kinh doanh khi có 

bão lụt 

-  guy cơ thiệt hại hàng hóa khi có 
bão lụt 

- Trung 

bình 

  

- Trung 

bình 

 

18% 

 ương Quý Phú 346  hấp 

 hấp -  guy cơ gián đoạn kinh doanh khi có 
bão lụt 

-  guy cơ thiệt hại hàng hóa khi có 

-  hấp  
-  hấp 
 0% 
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bão lụt 

 ương  iền  ông 147 Cao 

 hấp -  guy cơ gián đoạn kinh doanh khi có 
bão lụt 

-  guy cơ thiệt hại hàng hóa khi có 
bão lụt 

-  hấp  
-  hấp 
 

0% 

Trung Chánh 424  hấp 
 hấp -  guy cơ gián đoạn kinh doanh khi có 

bão lụt 

-  guy cơ thiệt hại hàng hóa khi có 
bão lụt 

-  hấp  
-  hấp 
 

0% 

 át  ơn 262  hấp 
 hấp -  guy cơ gián đoạn kinh doanh khi có 

bão lụt 

-  guy cơ thiệt hại hàng hóa khi có 
bão lụt 

-  hấp  
-  hấp 
 

0% 

 ạch  hạch 474  hấp 
 hấp -  guy cơ gián đoạn kinh doanh khi có 

bão lụt 

-  guy cơ thiệt hại hàng hóa khi có 
bão lụt 

-  hấp  
-  hấp 
 

0% 

14. TH NG TIN TRUYỀN TH NG V  C NH B O SỚM 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

TTDBTT Rủi ro thiên tai/RRBĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 
Bình, Thấp) 

Bão/Ng

ập lụt 

Toàn xã 3630 Cao Thấp -  hiếu thông tin về tác động trực tiếp 
của      để có lựa chọn   -KD phù 

hợp 

- Trung 

bình 

 

Ghi chú: Năng lực PCTT , TTDBTT và rủi ro thiên tai về thông tin truyền thông và cảnh báo sớm khi bị bão/ngập lụt của 11 thôn 

đều giống như nhau. 

15. PH NG CH NG THI N T I/T BĐKH  

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

 

TTDBTT 

Rủi ro thiên tai/BĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão 

/Ngập 

lụt 

Toàn xã 3630 Cao Thấp -  guy cơ đội xung kích bị tai nạn khi đi 
làm nhiệm vụ gián đoạn công tác chỉ 

huy của ban chỉ huy      khi có bão 

lụt 

-  hấp 

Ghi chú: Năng lực PCTT , TTDBTT và rủi ro thiên tai về phòng chống thiên tai/TƯBĐKH khi bị bão/ngập lụt của 11 thôn đều 

giống như nhau. 

16. GIỚI TRONG PCTT V  BĐKH  

Loại 

hình 

Thiên 

tai/ 

BĐKH 

Tên Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH (Kỹ 

năng  công nghệ 

kỹ thuật áp 

dụng) 

 

TTDBTT 

Rủi ro thiên tai/RRBĐKH Mức độ 
(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

Bão Toàn xã 3630 Cao Thấp -   guy cơ  hụ nữ và nam giới bị tại nạn 
khi tham gia hoạt động      

 

- hấp  
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D. T NG H P K T QU  Đ NH GI  V  ĐỀ  U T GI I PH P 

1. T NG H P K T QU  PH N T CH NGUY N NH N RỦI RO THI N T I/BĐKH  

TT 

ưu 

tiên 

Rủi ro thiên tai/ 

RRKH 

TTDBTD Nguyên nhân sâu xa 

 ại sao lại tổn thương như 

vậy: do đặc điểm liên quan 

đến (i) quản lý nhà nước và 

chính sách, (ii) điều kiện KT-

XH, (iii) đặc điểm môi trường 

tự nhiên, (iv) nhân lực - nhận 

thức, (v) tiếp cận KH-CN) 

Giải pháp 

Các giải pháp (tách 

biệt giới) để giải quyết 

các nguyên nhân sâu xa  

Mức độ 

ưu tiên 

giải 

pháp 

(Cao, 

Trung 

bình, 

 hấp) 

1 Nguy cơ ảnh hưởng về 

sức khỏe con người và 

phát sinh dịch bệnh ở 

người. 

- 7,51% hộ dân có 

không có nhà vệ 

sinh/nhà vệ sinh 

không đảm bảo  

- Có xu hướng gia tăng 

các bệnh khi xảy ra 

thời tiết cực đoan 

(nắng nóng , rét hại 

kéo dài, mưa ẩm..) 

 

- Tác động của thời tiết cực 

đoan nằm ngoài khả năng 

phòng ngừa ứng phó của 

người dân.  

- Kiến thức, ý thức bảo vệ sức 

khoẻ của người dân còn hạn 

chế. 

- Một số vùng có tập quán ăn 

uống sinh hoạt bất lợi cho 

sức khoẻ (ăn gỏi cá, tiết 

canh, uống nhiều rượu...) 

- Nâng cao kiến thức 

và năng lực chống 

chịu với thời tiết cực 

đoan 

-  ăng cường các biện 

pháp y tế dự phòng  

- Tuyên truyền nhân 

dân ăn uống đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực 

phẩm 

- Cao 

 

 

- Cao 

- Cao 

2 Nguy cơ thiệt hại lúa, 

hoa màu vụ Hè Thu và 

vụ hoa màu  ông Xuân 

do hạn hán 

- 12,3% kênh thiếu 

kiên cố 

- Thiếu nguồn nước 

tưới 

- 20% diện tích lúa và 

hoa màu nằm trong 

vùng cao thường 

xuyên chịu ảnh 

hưởng của hạn hán và 

nhiệt độ tăng do 

     

 

- Hồ Truồi xa xã Lộc  iền và 

chỉ cung cấp đủ nước cho 

các thôn gần hồ.  

- Quy hoạch trồng trọt chưa 

đáp ứng với các thay đổi tự 

nhiên và khí hậu 

- Các loại giống cây trồng 

chưa thích nghi với nhiệt độ 

tăng và với điều kiện tự 

nhiên 

-  ảm bảo quy hoạch 

và đầu tư phát triển 

hệ thống tưới cho 

vùng sản xuất lúa và 

hoa màu thích ứng 

với điều kiện thiên 

tai và dự báo khí hậu 

-  ầu tư nâng cấp và 

đảm bảo cơ chế vận 

hành bảo dưỡng công 

trình thuỷ lợi  

- Nghiên cứu phát triển 

giống cây trồng thích 

ứng với      

-  ăng cường năng lực 

cảnh báo khí hậu và 

thiên tai đến tận hộ 

dân 

- Cao 

 

 

 

 

 

- Cao 

 

 

- TB 

 

 

 

 

- TB 

3 Nguy cơ hư hỏng 

đường giao thông do 

ngập lụt 

- 10% đường giao 

thông nông thôn/xóm 

bằng đất 

- 30% đường giao 

thông đã bị xuống 

cấp 

-  ịa phương chưa có đầu tư 

nâng cấp và bê tông hoá 

đường đất 

-  gười dân thu nhập thấp 

không có khả năng đóng 

góp làm đường bê tông 

-  ột số hộ dân thiếu ý thức 

đóng góp để tu sửa sau thiên 

tai 

- Bê tông hoá đường 

đất 

- Nâng cấp sửa chữa 

các đoạn đường đã bị 

xuống cấp 

- Cao 

- Cao 

4 Nguy cơ hư hỏng bờ 

bao, ao hồ nuôi trồng 

thủy sản 

 

- 90% diện tích nuôi 

bờ bao bằng đất/thiếu 

kiên cố. 

- Quy hoạch và quản lý vùng 

nuôi trồng chưa hợp lý. 

-  hưa đầu tư làm bờ bao an 

toàn. 

- Hoàn thiện và củng 

cố quy hoạch thuỷ 

sản hợp lý, đảm bảo 

an toàn với TT và 

     

 

- Cao 
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5 Nguy cơ thiệt hại đàn 

gia cầm, gia súc về mùa 

lũ 

- 30% hộ chăn nuôi 

chưa có chuồng trại 

đảm bảo vệ sinh 

(chưa có bể chứa chất 

thải, hầm  iogas…) 

- 30% hộ chăn nuôi 

nằm trong vùng nguy 

cơ cao của thiên tai 

- 20% thiệt hại trên 

tổng đàn nuôi (3 năm 

gần đây). 

 

- Thiếu nơi an toàn để di dời 

gia súc gia cầm khi có thiên 

tai. 

- Thiếu kiến thức và ý thức 

tiêm phòng dịch bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm 

- Mạng lưới dịch vụ thú y 

chưa đảm bảo 

- Rà soát quy hoạch và 

phát triển hoạt động 

chăn nuôi hợp lý, có 

tính đến các rủi ro 

thiên tai khí hậu  

- Củng cố phát triển hệ 

thống dịch vụ thú y 

có đủ ky thuật, 

KHCN ứng phó với 

     va thiên tai 

- Xây dựng phương án 

đối phó cho đàn gia 

súc, gia cầm trong 

bối cảnh      và 

thiên tai 

- Tuyên truyền vận 

động các hộ dân tổ 

chức việc đầu tư 

chăn nuôi theo quy 

trình sạch, khép kín 

và an toàn  

- Cao 

 

 

 

- TB 

 

 

 

- TB 

 

 

 

- Cao 

6 Nguy cơ thiệt hại về 

nhà ở đã bị xuống cấp 

do bão và ngập lụt 

- 10,18% nhà ở thiếu 

kiên cố đơn sơ.  

- 30,45% phụ nữ đơn 

thân làm chủ hộ nằm 

vùng nguy cơ cao 

đang ở trong nhà 

thiếu kiên cố đơn sơ 

-  ộ nghèo thiếu kinh phí làm 

nhà kiên cố 

-  hiếu việc làm và thu nhập 

thấp 

-  hiếu quỹ đất để tái định cư 

cho các hộ ở vùng nguy cơ 

cao 

-  ảm bảo an toàn về 

nhà ở cho các hộ dân 

(đặc biệt là phụ nữ 

đơn thân và các hộ 

nghèo nằm trong 

vùng nguy cơ cao) 

-  ào tạo nghề và giải 

quyết việc làm cho 

nhân dân 

- Cao 

- Cao 

7 Thiệt hại tính mạng 

nhân dân, người đánh 

bắt trên đầm phá Tam 

Giang do sét, lốc, bão 

-  50% nữ tham gia 

đánh bắt cùng chồng 

trên đầm phá 

- 5% phụ nữ nghèo 

trong nhóm DBTT 

cao 

- 8% phụ nữ đơn thân 

nằm trong vùng có 

nguy cơ cao 

-  ữ làm công việc 

đánh bắt trên đầm 

phá nhưng thu nhập 

thấp  

-  hiếu trang thiết bị 

an toàn thuyền  áo 

phao, phao cứu 

sinh…) 

-  ột số hộ chủ quan 

không chấp hành lệnh 

sơ tán/vào bờ 

-  ảm bảo nam nữ đi đánh 

bắt có trang thiết bị an toàn 

- Nâng cao kiến thức và nhận 

thức cộng đồng về PCTT và 

     

-  hảo sát số lượng 

dân cần hỗ trợ trang 

thiết bị an toàn 

- Mua sắm các loại 

trang thiết bị phù hợp 

- Nâng cao nhận thức 

cộng đồng về PCTT và 

 ập huấn cho cộng 

đồng về PCTT và 

     

- Cao 

 

- TB 

 

- Cao 

8 Nguy cơ Ô nhiễm môi 

trường trên diện rộng 

khi bị ngập lụt 

- 7,51% hộ dân có 

không có nhà vệ 

sinh/nhà vệ sinh 

không đảm bảo  

- Ý thức người dân 

chưa cao 

-  ực lượng kiểm soát 

môi trường trên địa 

bàn chưa có 

 

 

-  ộ nghèo thiếu kinh phí làm 

nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. 

-  ột số hộ dân thiếu ý thức 

đầu tư làm nhà vệ sinh đúng 

tiêu chuẩn. 

-  ảm bảo các hộ dân 

có nhà vệ sinh đạt 

chuẩn 

-  ảm bảo việc thu 

gom xử lý rác thải và 

xác chết động vật sau 

bão lụt đúng quy 

định 

- Cao 

 

- TB 
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9 Nguy cơ hư hỏng hệ 

thống cống/kênh 

mương thuỷ lợi đã 

xuống cấp 

- 12,3% kênh  ương 

bán kiên cố chưa kiên 

cố  

- 53% kênh mương bị 

xuống cấp 

 

- Nhà nước chưa có đầu tư 

xây dựng hệ thống kênh 

mương kiên cố. 

-  gười dân thu nhập thấp 

không có khả năng đóng 

góp làm hệ thống kênh 

mương kiên cố 

-  hưa được đầu tư nâng cấp 

và kiên cố hệ thống cống 

thuỷ lợi. 

- Kiên cố hệ thống 

kênh mương  

- Nâng cấp và sửa 

chữa các hệ thống 

kênh mương  công 

trình thủy lợi đã 

xuống cấp 

 

- Cao 

 

- Cao 

10 Nguy cơ thiệt hại/giảm 

năng suất cây hoa màu 

do ngập lụt. 

- 20% diện tích lúa và 

hoa màu nằm trong 

vùng thường xuyên 

chịu ảnh hưởng của 

ngập lụt      

-  ỷ lệ thiệt hại trên 

tổng diện tích lúa và 

hoa màu (3 năm gần 

đây): 22%. 

- Hệ thống tiêu úng không 

đảm bảo hoặc bất cập trong 

điều kiện thiên tai 

-  Quy hoạch trồng trọt chưa 

đáp ứng các thay đổi tự 

nhiên và khí hậu 

- Hệ thống khuyến nông chưa 

đảm bảo chủ động chuyển 

đổi thích ứng với      

-  hưa có các giống cây trồng 

phù hợp với điều kiện tự 

nhiên 

-  ảm bảo quy hoạch 

và đầu tư phát triển 

hệ thống tưới tiêu 

cho vùng sản xuất lúa 

và hoa màu thích ứng 

với điều kiện thien 

tai và dự báo khí hậu 

-  ầu tư nâng cấp hê 

thống tiêu thoát nước 

đồng bộ và liên kết 

theo lưu vực sông và 

dòng chảy 

- Nghiên cứu phát triển 

giống cây trồng thích 

ứng với      

-  ăng cường năng lực 

cảnh báo khí hậu và 

thiên tai đến tận hộ 

dân 

- Trung 

bình 

 

 

 

 

- Cao 

 

 

 

-  hấp 
 

 

-  hấp 

 

2. B NG T NG H P   P H NG RỦI RO V  GI I PH P  U TI N 

Danh sách các RRTT và 

RRBĐKH được lựa chọn 

ưu tiên 

Điểm ưu 

tiên 

(Cho 

điểm từ 

1-10) 

Danh sách các giải pháp tương ứng cho rủi 

ro được ưu tiên 

Điểm ưu 

tiên 

(Cho 

điểm từ 

1-10) 

Tổng hợp 

Mức độ 

ưu tiên 

Thứ tự 

ưu tiên 

 guy cơ ảnh hưởng về sức 

khỏe con người và phát sinh 

dịch bệnh ở người. 

10 - Nâng cao kiến thức và năng lực chống chịu 

với thời tiết cực đoan 

-  ăng cường các biện pháp y tế dự phòng  

8 80 1 

 guy cơ thiệt hại lúa, hoa 

màu vụ Hè Thu và vụ hoa 

màu  ông  uân do hạn hán 

9 -  ảm bảo quy hoạch và đầu tư phát triển hệ 

thống tưới cho vùng sản xuất lúa và hoa màu 

thích ứng với điều kiện thiên tai và dự báo 

khí hậu 

6 54 3 

 guy cơ hư hỏng đường giao 

thông do ngập lụt  

8 -  ê tông hoá đường đất 10 80 2 

 guy cơ hư hỏng bờ bao, ao 

hồ nuôi trồng thủy sản 

 

7 - Hoàn thiện và củng cố quy hoạch thuỷ sản 

hợp lý  đảm bảo an toàn với    và      

 

5 35 5 

 guy cơ thiệt hại đàn gia 

cầm, gia súc về mùa lũ 

6 - Rà soát quy hoạch và phát triển hoạt động 

chăn nuôi hợp lý  có tính đến các rủi ro thiên 

tai khí hậu  

- Xây dựng phương án đối phó cho đàn gia 

súc, gia cầm trong bối cảnh      và thiên 

tai 

- Tuyên truyền vận động các hộ dân tổ chức 

việc đầu tư chăn nuôi theo quy tr nh sạch, 

khép kín và an toàn  

3 18 6 

 guy cơ thiệt hại về nhà ở đã 

bị xuống cấp do bão và ngập 

lụt 

5 -  ảm bảo an toàn về nhà ở cho các hộ dân 

(đặc biệt là phụ nữ đơn thân và các hộ nghèo 

nằm trong vùng nguy cơ cao) 

9 45 4 

Thiệt hại tính mạng nhân dân, 

người đánh bắt trên đầm phá 

Tam Giang do sét, lốc, bão 

4 -  ỗ trợ trang thiết bị an toàn 

-  yên nâng cao nhận thức cộng đồng về 
     và  ập huấn cho cộng đồng về      

và      

4 16 7 
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 guy cơ   nhiễm môi trường 

trên diện rộng khi bị ngập lụt 

3 -  ảm bảo các hộ dân có nhà vệ sinh đạt 
chuẩn 

2 6 9 

 guy cơ hư hỏng hệ thống 

cống kênh mương thuỷ lợi đã 

xuống cấp 

2 - Kiên cố hệ thống kênh mương  7 14 8 

 guy cơ thiệt hại/giảm năng 

suất cây hoa màu do ngập lụt. 

1 -  ầu tư nâng cấp hê thống tiêu thoát nước 

đồng bộ và liên kết theo lưu vực sông và 

dòng chảy 

1 1 10 

 

 

3. T NG H P C C GI I PH P PH NG CH NG THI N T I/TH CH ỨNG BĐKH  

TT Giải pháp Ngành, 

lĩnh 

vực 

Địa điểm và 

đối tượng 

hưởng lợi 

Hoạt động cụ thể để 

thực hiện giải pháp 

Thời gian dự kiến Nguồn ngân sách dự 

kiến (%) 

Ngắn 

hạn 
(thời 

thực 

hiện 

dưới 2 

năm) 

Dài hạn 
(thời gian 

thực hiện 

trên 2 năm) 

Nhà 

nước 

Người 

dân 

Hỗ 

trợ 

bên 

ngoài 

1 - Nâng cao kiến 

thức và năng 

lực chống chịu 

với thời tiết cực 

đoan 

-  ăng cường các 

biện pháp y tế 

dự phòng  

Sức 

khoẻ 

Toàn xã  ập huấn kiến thức về 

chăm sóc sức khoẻ cho 

người dân. 

x    100% 

Tuyên truyền nâng cao ý 

thức cho người dân để 

xoá bỏ các tập quán ăn 

uống bất lợi cho sức 

khoẻ. 

 x 100%   

Có phương án dự phòng 

phòng chống thiên tai 

trong trạm y tế. 

x  50%  50% 

Phát triển mạng lưới 

trạm y tế cơ sở có đào 

tạo 

 x 100%   

2 Bê tông hoá 

đường đất 

Hạ 

tầng 

Toàn xã Khảo sát đoạn đường 

cần bê tông hoá 

x  100%   

Tuyên truyền vận động 

người dân đóng góp làm 

đường bê tông theo tinh 

thần "Nhà nước và dân 

cùng làm" 

 x 100%   

Xây dựng đường bê tông  x 50% 20% 30% 

3  ảm bảo quy 

hoạch và đầu tư 

phát triển hệ 

thống tưới cho 

vùng sản xuất lúa 

và hoa màu thích 

ứng với điều kiện 

thiên tai và dự 

báo khí hậu 

Trồng 

trọt 

10/11 thôn 

(trừ thôn 

Trung Chánh) 

 hảo sát khu vực làm hệ 

thống tưới tiêu cho lúa 

và hoa màu. 

x  100%   

Xây dựng hệ thống tiêu 

úng cho diện tích trồng 

lúa và hoa màu. 

 x 50%  50% 

Nghiên cứu chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng phù 

hợp.với vùng sản xuất 

không thể làm được hệ 

thống tưới tiêu. 

 x 100%   

Tổ chức thực hiện 

chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng thích ứng với 

 x 50% 20% 30% 
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4  ảm bảo an toàn 

về nhà ở cho các 

hộ dân (đặc biệt 

là phụ nữ đơn 

thân và các hộ 

nghèo nằm trong 

vùng nguy cơ 

cao) 

Nhà ở Toàn xã  ạo việc làm tăng thu 

nhập để có kinh phí nâng 

cấp và làm nhà ở kiên 

cố. 

 x 20% 30% 50% 

 ỗ trợ hộ nghèo, hộ phụ 

nữ đơn thân, có khuyết 

tật có hoàn cảnh đặc biệt 

làm nhà kiên cố. 

 x 40% 10% 50% 

Quy hoạch khu tái định 

cư cho các hộ ở vùng 

nguy cơ cao 

 x 100%   

5 Hoàn thiện và 

củng cố quy 

hoạch thuỷ sản 

hợp lý, đảm bảo 

an toàn với TT và 

     

 

Thuỷ 

sản 

Miêu Nha, 

 ương Quý 

Phú, Trung 

Chánh, Bát 

 ơn  Bạch 

Thạch,  ông 

An,  ồng 

Xuân,  ương 

 iền  hượng 

Quy hoạch vùng nuôi 

trồng cân nhắc đến tác 

động của thiên tai và 

    . 

 x 50%  50% 

 ầu tư làm hạ tầng (ao 

nuôi, bờ bao, lồng bè…) 

đảm bảo an toàn 

 x  50% 50% 

6 - Rà soát quy 

hoạch và phát 

triển hoạt động 

chăn nuôi hợp 

lý, có tính đến 

các rủi ro thiên 

tai khí hậu  

- Xây dựng 

phương án đối 

phó cho đàn gia 

súc, gia cầm 

trong bối cảnh 

     và thiên 

tai 

- Tuyên truyền 

vận động các 

hộ dân tổ chức 

việc đầu tư 

chăn nuôi theo 

quy trình sạch, 

khép kín và an 

toàn  

 hăn 

nuôi 

Toàn xã  ập huấn kiến thức  kỹ 

năng chăn nuôi 

x  30%  70% 

 ỗ trợ các hộ chăn nuôi 

vùng nguy cơ cao chăn 

nuôi an toàn (vd: làm 

chuồng kiên cố  giống 

phù hợp…) 

 x  20% 80% 

Phát triễn hầm biogas và 

đệm lót sinh học 

 x 20% 20% 60% 

 ỗ trợ hộ chăn nuôi làm 

nơi tránh trú an toàn cho 

vật nuôi. 

 x 40% 20% 40% 

 ỗ trợ hộ nghèo có chăn 

nuôi tiêm phòng dịch 

bệnh cho vật nuôi. 

x  50% 30% 20% 

 ập huấn kiến thức  kỹ 

năng chăm sóc phòng 

ngừa dịch bệnh cho vật 

nuôi. 

 x 20%  80% 

Nâng cấp và xây dựng 

chuồng trại kiên cố  

 

 x  50% 50% 

7 -  ỗ trợ trang 

thiết bị an toàn 

- Nâng cao kiến 

thức và nhận 

thức cho người 

dân về PCTT 

và      

Thông 

tin 

truyền 

thông 

và cảnh 

báo 

sớm 

Toàn xã Khảo sát nhu cần trang 

thiết bị 

x  100%   

Hỗ trợ mua sắm trang 

thiết bị 

 X 20%  80% 

Tyên nâng cao nhận thức 

cộng đồng về PCTT  

 x   100% 

 ập huấn cho cộng đồng 

về PCTT và      

 x   100% 

Truyền thông nâng cao 

nhận thức về PCTT và 

     cho người dân 

 x 100%   

8 Kiên cố hệ thống 

kênh mương  

Thuỷ 

lợi 

10/11 thôn 

(trừ Trung 

Khảo sát hệ thống kênh 

mương cần kiên cố hoá 

x  100%   
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Chánh) Tuyên truyền vận động 

người dân đóng góp làm 

hệ thống kênh mương 

theo tinh thần "Nhà nước 

và dân cùng làm"  

 x 100%   

Xây dựng hệ thống kênh 

mương 

 x 50%  50% 

9  ảm bảo các hộ 

dân có nhà vệ 

sinh đạt chuẩn 

Vệ sinh 

môi 

trường 

Toàn xã Khảo sát sô lượng hộ 

cần làm nhà vệ sinh đạt 

chuẩn 

x  100%   

Hỗ trợ làm nhà vệ sinh 

đạt chuẩn (ưu tiên hộ có 

nhiều trẻ em, phụ nữ đơn 

thân, phụ nữ làm chủ hộ, 

hộ có người già và người 

khuyết tật) 

 x  20% 80% 

Tuyên truyền vận động 

hộ dân làm nhà vệ sinh 

đạt chuẩn 

 x 100%   

10  ầu tư nâng cấp 

hê thống tiêu 

thoát nước đồng 

bộ và liên kết 

theo lưu vực sông 

và dòng chảy 

Thuỷ 

lợi 

10/11 thôn 

(trừ Trung 

Chánh) 

Khảo sát hệ thốngcống, 

kênh mương tiêu thoát 

nước cần nâng cấp/ xây 

dựng mới 

x  100%   

Tuyên truyền vận động 

người dân đóng góp làm 

hệ thống tiêu úng.  

 x 100%   

Xây dựng hệ thống tiêu 

úng. 

 x 50%  50% 

 

4. MỘT S    KI N TH M V N CỦ  C C C  QU N  B N NG NH TRONG   : 

-  ột số cán bộ  công chức trong nhóm hỗ trợ kỹ thuật tham gia tập huấn chưa đầy đủ do giải quyết nhiều 

công việc đột xuất của cơ quan. 

-  ố liệu báo cáo tương đối đầy đủ và người dân tham gia rất nhiệt t nh  đóng góp nhiều ý kiến rất thiết thực  

góp phần cho thành công của đợt tập huấn đánh giá. 

 

5. MỘT S    KI N K T LU N CỦ  Đ I DIỆN UBND   : 

- Qua nghe báo cáo tóm tắt và xem biểu mẫu các thông tin về t nh h nh thiên tai       của xã  ộc  iền do 

nhóm hỗ trợ kỹ thuật đã thu thập và đã thông qua ý kiến đóng góp của người dân;  ôi nhất trí cao với bản báo 

cáo và ghi nhận: báo cáo đầy đủ nội dung  đưa ra được bức tranh tổng thể về phòngchống thiên tai  thích ứng 

với      của xã  ộc  iền.  

 -  rong giai đoạn hiên nay do      nên thời tiết nắng nóng kéo dài  lũ lụt gia tăng  bão thất thường không 

theo quy luật  rét đậm rét hại kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người già và trẻ em  năng suất lao 

động cũng bị sụt giảm…mà xã  ộc  iền  iền lại nằm dọc theo đầm phá  am  iang  ầu  ai và gần  iển 

 ông nên càng ảnh hưởng nặng nề hơn. 

-  hỉ trong 6 ngày vừa tập huấn , vừa tiến hành tham vấn cộng đồng  với sự hướng dẫn của các giảng viên 

nhóm đánh giá của xã đã có được một báo cáo rất chi tiết  đầy đủ nội dung  phản ánh đúng thực tế t nh h nh 

của địa phương.  ây là cơ sở dữ liệu cần thiết để sử dụng cho nhiều hoạt động khác;  ịa phương sẽ lưu trữ và 

cập nhật hàng năm để có căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển   -   và lập kế hoạch cũng như thực hiện kế 

hoạch      của xã  góp phần giảm đến mức thấp nhất rủi ro thiên tai cho người dân xã  ộc  iền. 

 

 ác nhận tiếp nhận kết quả đánh giá rủi ro thiên tai của x  

 TM UBND Xã 
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E. PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1:  

1. D NH S CH HỌC VI N THAM GIA LỚP T P HU N 13-15/05/2019 

TT Họ và tên Nam Nữ Chức vụ Số điện thoại 

Số người tham gia tập 

huấn 

Ngày 

13/05 

Ngày 

14/05 

Ngày 

15/05 

NHÓM HỖ TR  KỸ 

THU T    
       

1  hạm  ãng  x  hó chỉ tịch      xã 0986012145 x x x 

2 Ngô Cao  x  hủ  ịch  ội  ông dân xã 0859563179 x x x 

3  ê  hị  hanh Mai x   hủ tịch  ội  hụ  ữ xã 0916941698 x x x 

4  ê  hị  inh  rắc x   án bộ công chức thống kê xã 0976059530 x x x 

5  uỳnh  hị  oàng  ai x   án bộ văn phòng thống kê xã 0935890731 x x x 

6  rần  nh  uấn  x  án bộ      xã 0914611333 x x x 

7  guyễn   nh Phú  x  án bộ  ịa chính xã 0971510268 x x x 

8  gô  gọc  hật  x  ã đội phó 0985384451 x x x 

9  ê  ư  x  iám đốc      ông  uân 0379602085 x x x 

10  gô  gọc  ai  x  hó  iám đốc      ông  ơn 0369700538 x x x 

11  ê  hị  uyền  iang x   í thư xã  oàn 0972082125 x x x 

12  ê  hị  ích  ân x   hó chủ tịch mặt trận xã 0579593527 x x x 

13  guyễn  hị  y  a x  
 hó chủ tịch  ội cựu  hanh niên 

xung phong 
0973726637 x x x 

14 
 ồ  hị  hung x   hó chủ tịch  ội    xã 0398598800 x x x 

15  uỳnh  ăng Phong  x  án bộ công chức  ư pháp xã 0942273657 x x x 

NHÓM CỘNG Đ NG        

16  ê  ông  oàn  x  rưởng thôn  iêu  ha 0398035507 x x x 

17  õ  uyến  x  rưởng thôn  ạch  hạch 0834226921 x x x 

18  guyễn   nh  oà  x  rưởng thôn  ương Quý  hú 0983321490 x x x 

19 Võ Công  ượng  x  rưởng thôn  ư  ổ 1711168 x x x 

20  ai   nh  uấn  x  rưởng thôn  inh  hánh 0975874444 x x x 

21  guyễn  ăn  inh    rưởng thôn  ông  n 1916277972 x x x 

22  rần  ăn  hỉnh  x  rưởng thôn  ồng  uân 0985161351 x x x 

23  gô  ăn  hanh  x  rưởng thôn Quê  hữ 0985885781 x x x 

24  hạm  hị  ừng x   rưởng thôn  ác  ơn 0395891149 x x x 

25  ê  hị  iên  ương x   hi hội trưởng    thô  ông  n 0394385180 x x x 

26  guyễn  hị  iên x   hó  iám đốc      ôi trường 0989495398 x x x 

27  ai  hị  hương x   hi  ội trưởng     ạch  hạch 0335932799 x x x 
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28  guyễn  hị  uyến x   hi hội trưởng    thôn Quê  hữ 0979032088 x x x 

29 
 rương  hị  ái x  

 hi hội trưởng    thôn  rung 

Chánh 
0347435642 x x x 

30 
 guyễn  hị kim  oan x   hi hội trưởng    thôn  ông  uân 0367864357 x x x 

Tổng cộng 15 15      

 

2. D NH S CH NG ỜI TH M GI  Đ NH GI  TỪ NG Y 16-18/05/2019 

TT Họ và tên Nữ Nam Chức danh Số điện thoại 

1  hạm  ãng  x  hó chỉ tịch      xã 0986012145 

2 
Ngô Cao  x  hủ  ịch  ội  ông dân xã 0859563179 

3  ê  hị  hanh  ai x   hủ tịch  ội  hụ  ữ xã 0916941698 

4  ê  hị  inh  rắc x   án bộ công chức thống kê xã 0976059530 

5  uỳnh  hị  oàng  ai x   án bộ văn phòng thống kê xã 0935890731 

6 
 rần  nh  uấn  x  án bộ      xã 0914611333 

7  guyễn   nh  hú  x  án bộ  ịa chính xã 0971510268 

8  gô  gọc  hật  x  ã đội phó 0985384451 

9  ê  ư  x  iám đốc      ông  uân 0379602085 

10 
 gô  gọc  ai  x  hó  iám đốc      ông  ơn 0369700538 

 Tổng cộng 3 7   

 

PHỤ LỤC 2: 

C C B NG BIỂU  B N Đ  L P R  TRONG QU  TR NH Đ NH GI  THEO H ỚNG DẪN  
(Các công cụ đánh giá chưa có trong báo cáo) 

 

Công cụ 3: Lịch theo mùa x  Lộc Điền  

Thiên tai  Tháng (Dương lịch)  u hướng của thiên tai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bão             - Sớm hơn  kết thúc muộn hơn.  ố trận bão ít hơn  nhỏ, ảnh 

hưởng không trực tiếp và gió có năm cấp 13 

Ngập Lụt              -  ức nước ngập lụt thấp hơn  mùa lũ lụt theo quy luật 
không thay đổi 

Hạn hán và 

Nhiễm mặn 

            - Nhiệt độ ngày nắng tăng (37- 40 độ), hạn kéo dài, số đợt 

hạn năm giảm. 

Lốc xoáy             -  ốc xoáy có xu hướng giảm 

              

Hoạt động 

KT- VH-XH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  nh hưởng của 

thiên tai 

Tại sao?  

(TTDBTT) 

Kinh nghiệm 

PCTT 

(NLPCTT) 

 úa  ông – 

 uân (chiếm 

70% tỷ trọng 

KT xã. Tham 

gia: nam 70%, 

nữ 30%) 

 

            - Vụ lúa an toàn - Không bị ảnh 

hưởng  

-  
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 ụ lúa  è  hu 

(chiếm % tỷ 

trọng    của 

xã. Tham gia: 

nam 70%  nữ 

30%) 

 

 

 

 

           - Hạn hán: thiếu 

nước lúa kém 

phát triễn và 

ngậm đòng giảm 

năng suất, nếu 

kéo dài bị mất 

trắng 

- 50 ha bỏ hoang 

do đất không có 

nước 

- Lốc xoáy: cây 

đổ, ngập dập nát, 

mất trắng 

- Lụt: Ngập không 

gặt được, lúa bị 

lên mầm, gặt vào 

không phơi được 

- Nhiễm mặn: Lúa 

chết/không phát 

triển được, giảm 

năng suất, nếu 

kéo dài thì mất 

trắng 

-  ênh mương nhỏ, 
không đủ công 

suất. 

- Không phân ra hệ 

thống tưới tiêu, tỷ 

lệ kênh tạm chiếm 

70%. 

- Ruộng thấp gần 

cửa biển, hệ thống 

thoát yếu. 

-  ượng nước 

không đủ đưa đến 

vùng sản xuất cao 

-  ơ cấu cây trồng 

kém  chưa đa dạng 

cây trồng 

 

- Nạo vét kênh 

mương  

- Hỗ trợ giống 

- Tổ chức tập 

huấn kỹ thuật 

trồng trọt cho 

nữ và nam 

 

 

 àu  ông 

 uân:  ắn  

đậu 

phộng...(chiếm 

25% tỷ trọng 

KT xã. Tham 

gia: 50% nam 

và 50% nữ )                         

- Hạn hán: Thiếu 

nước cho lúa 

phát triển, làm 

đồng 

- Lốc xoáy, lụt: 

không bị ảnh 

hưởng 

 

- Không có hệ thống 

tưới tiêu (chủ yếu 

là sắn) 

 

 

 

 

-  hưa có cách 

khắc phục 

 

 

 

 

Màu Hè Thu: 

 ậu các loại  

khoai các loại 

(chiếm  5%tỷ 

trọng    xã. 

Tham gia: 

50% nam và 

50% nữ )             

- Lốc xoáy: cây đổ 

ngã 

- Nhiễm mặn làm 

cho hoa màu 

chết 

- Trúng vào thời 

điểm cây đã lên 

cao còn yếu 

- Chuyển đổi 

trồng trên 

vùng đất có 

độ ẩm cao 

 ây ăn quả: 

Dâu, Thanh 

trà   ưởi .. 

(chiếm 20% tỷ 

trọng    của 

xã. 

Tham gia: 

nam 80%  nữ 

20%) 

                       

- Hạn hán: Thiếu 

nước cho cây 

phát triển, làm 

đồng. 

- Lốc xoáy, bão: 

 ổ cây, giảm 

năng suất 

- Lụt: mưa kéo 

dài, ảnh hưởng 

tới khả năng phát 

triển của cây, 

làm cây dễ bị 

chết do ngập úng 

và dịch bệnh. 

- Hệ thống tưới còn 

thiếu và yếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chằng chống 

cây, tỉa cành 

hạn chế gãy 

đổ khi có 

thông tin sắp 

có bão.  

-  àm mương 
thoát nước 

tránh lũ lụt 

kéo dài. 

 

 

 

 hăn nuôi gia 

súc (chiếm 7% 

tỷ trọng KT 

của xã. 

 ham gia: nữ 

50%, nam                         

- Hạn hán: ảnh 

hưởng đến thảm 

thực vật làm 

thiếu thức ăn 

cho gia súc.  

- Lụt: ảnh hưởng 

-  ồng cỏ bị hạn 

chế  vùng đất bị 

thấp trũng.  

- Chuồng trại còn 

tạm bợ  thô sơ. 

 

- Dự trữ thức 

ăn bằng rơm 

khô, cỏ khô. 

- Xây dựng 

chuồng trại 

nơi cao ráo. 
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50%) đến chuồng trại, 

thiếu thức ăn 

dẫn đến giảm 

khả năng phát 

triển của gia súc. 

- Lốc xoáy, bão: 

ảnh hưởng 

nghiêm trọng 

đến chuồng trại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hăn nuôi gia 

cầm (chiếm 

 0% tỷ trọng 

   của xã. 

 ham gia: nữ 

70%, nam 

30%) 

                        

- Lụt, bão: ảnh 

hưởng đến 

chuồng trại chăn 

nuôi, gia cầm dễ 

bị cuốn trôi, dễ 

phát sinh dịch 

bệnh. 

- Hạn hán, lốc 

xoáy: ít phát 

sinh dịch bệnh 

- Chuồng trại còn 

tạm bợ  thô sơ. 

-  hăn nuôi nông hộ 
nhỏ lẻ dẫn đến 

quản lý dịch bệnh 

khó khăn. 

 

 

 

- Xây dựng 

chuồng trại 

nơi cao ráo. 

- Chằng néo 

chuồng trại 

 

 

 

 

 

 

 

 ừng ngập 

mặn (thôn  ác 

 ơn 2ha) 

cây đước  bần 

trồng 20 7. 

Tham gia: 

70% nam và 

30% nữ)  

            -  ốc xoáy  đỗ cây 

-  ão  đỗ cây 

- Vị trí sát bờ phá 

trực diện hướng 

bão 

- Tỉa cành, 

chống cây 

tránh đổ ngã 

- Trồng lại cây 

bị đổ  

 uôn bán nhỏ  

Chiếm 20% tỷ 

trọng KT xã. 

Tham gia: 

80% nữ, 20% 

nam) 

            - Lụt, bão: Gián 

đoạn buôn bán 

do giao thông đi 

lại khó khăn  

-  ây gãy đổ ách 

tắc đi lại 

-  ường bị xuống 

cấp (do lâu năm) 

-  ường đất 20%, 

cầu cống không có 

biển báo) 

-  hưa có kinh 
nghiệm  

 ịch vụ vận 

tải  nhà hàng 

(chiếm tỷ 

trọng 10% KT 

xã. Tham gia: 

100% nam 

làm vận tải, 

80% nữ làm 

nhà hàng) 

 

 

  

 

 

         - Lụt, bão: Gián 

đoạn buôn bán 

do giao thông đi 

lại khó khăn  

-  ường bị hư 

hỏng, xuống cấp 

- Giảm thu nhập 

trong mùa thiên 

tai 

-  ường ngập lụt, 

lầy lội (không có 

kinh phí). 

- Thấp trũng  

-  ường bị ngập lụt 

kéo dài 

-  ường xuống cấp 

không được tu sữa 

(thiếu kế hoạch, 

kinh phí  

-  ây gãy đổ ách tắc 

đi lại. 

-  ưa cây giải 
phóng đường 

- Tu sửa đường 

bị hỏng nhẹ 

- Dùng ghe 

thuyền làm 

phương tiên 

đi lại mua bán  

 uôi trồng 

thuỷ sản thâm 

canh, bán 

thâm canh và 

Quảng  anh. 

(chiếm tỷ 

trọng  5%    

địa phương. 

Tham gia: 

nam 80% và 

nữ 20%) 

 

            - Hạn hán: Thiếu 

nước ngọt đưa 

vào hồ, ô nhiễm 

môi trường, dễ 

dịch bệnh 

-  ước nóng dễ 

làm cá chết 

-  hay đổi môi 

trường nước đột 

ngột 

 

-  o khí hậu thất 
thường (khắc 

nghiệt) 

- Thiếu hệ thống 

dẫn nước ngọt về 

hồ  

- Nắng nóng làm độ 

mặn tăng cao 

- Hồ Truồi xả nước 

không thông báo 

kịp thời vào mùa 

mưa bão 

-  hay đổi 
giống nuôi 

chịu mặn (cá 

chẽm, cá 

trắm) 

-  hường 
xuyên theo 

dõi  kiểm tra 

ao hồ 

-  
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 ánh bắt thuỷ 

sản trên  ầm 

phá Tam 

Giang (chiếm 

tỷ trọng  2-

15% KT xã. 

Tham gia: 

nam 50% và 

nữ 50%) 

 

            -  ão   ốc xoáy: 
ảnh hưởng đến 

tài sản (ghe  

thuyền  ngư lưới 

cụ)  tính mạng 

con người 

-  ụt: thất thoát 
tài sản cá  tôm  

ghe thuyền trôi  

hư hỏng ngư 

lưới cụ  giảm 

nguồn lợi thuỷ 

sản gây ảnh 

hưởng đến người 

trực tiếp đánh 

bắt và nuôi 

trồng. 

-  hiếu âu thuyền; 
-  hời tiết biến đổi 
thất thường  người 

dân không chủ 

động được  không 

có bộ đàm  

phương tiện đảm 

bảo an toàn  hoạt 

động tập huấn áo 

phao cứu sinh 

-  o phá rừng đầu 
nguồn  khai thác 

cát sạn. 

-  hường 
xuyên teo dõi 

dự báo thời 

tiết kết hợp 

với kinh 

nghiệm dân 

gian 

-  eo đậu tàu 
thuyền vào 

nơi an toàn  

 ia cố đê đập  

bảo quản ngư 

lưới cụ 

-  ích cực tham 
gia các lớp 

tập huấn. 

 

Công cụ 4: Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai và RRBĐKH 

 

Bảng 1: Tổng hợp kết quả thảo luận về RRTT 

Loại hình 

Thiên tai 

Thôn % diện tích nguy cơ cao 

trên tổng khu vực thôn 

 

Tổng 

số hộ trong 

vùng nguy 

cơ cao 

Số nhà 

yếu 

Số phụ nữ 

đơn thân 

có nhà yếu 

Ngập lụt ( m và hơn) 

Miêu Nha 
80% (ruộng sản xuất và khu 

dân cư) 
180 hộ 26 

10 

 ư  ỗ 
30% (ruộng sản xuất và khu 

dân cư) 
 0 

0 
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 ương Quý  hú 30% (ruộng sản xuất và khu 

dân cư) 
 1 

1 

Trung Chánh 50% (khu dân cư) 202 hộ 22 2 

 át  ơn 30% (khu dân cư) 15 hộ 9 2 

Bạch Thạch 35% (khu dân cư  ruộng ) 50 8 1 

 ông  n 60% (khu dân cư) 53 33 6 

 ông  uân 70% (khu dân cư  ruộng lúa, 

màu và cây ăn quả) 
110 21 

9 

 ương  iền  hượng  5% ( hu dân cư)    

Bão 

(các thôn nằm giáp đầm  

phá) 

 ư  ỗ 30% ( hu dân cư)    

 ương Quý  hú 30% ( hu dân cư  ruộng lúa 

và màu  cây ăn quả) 
 1 

0 

Trung Chánh  00% ( hu dân cư) 402 35 4 

 át  ơn 70% ( hu dân cư  ruộng lúa)    

Bạch Trạch 35% ( hu dân cư  ruộng lúa) 180 12 4 

Hạn 

(các thôn nằm vùng có địa hình 

cao) 

 át  ơn  100% ruộng sản xuất lúa, 

màu và cây ăn quả 
262 

31 16 

Bạch Thạch 30% chủ yếu là ruộng sản 

xuất lúa  màu và cây ăn quả 
 

  

Nhiễm mặn Miêu Nha 15% (100% ruộng sản xuất lúa) 

 ương Quý  hú 4% (100% ruộng sản xuất lúa) 

 át  ơn 2% (100% ruộng sản xuất lúa) 

Bạch Thạch 8% (100% ruộng sản xuất lúa) 

 ương  iền  hượng 10% (vùng chăn nuôi) 

 

Bảng 2: Tổng hợp thông tin thảo luận về Kịch bản BĐKH  

Biểu 

hiện của 

BĐKH 

Thôn Tổng 

số hộ 

Năng lực T BĐKH 

(Kiến thức, công nghệ 

kỹ thuật áp dụng)  

TTDBTT 

 
Rủi ro BĐKH Mức độ 

(Cao, 

Trung 

Bình, 
Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Nhiệt độ 

trung 

bình 

thay đổi 

38 - 39
0 

11/11 thôn 

 

 

 

 - Trồng cây xanh 

quanh khu dân cư. 

- Phất triễn trồng rừng 

ngập mặn 

- 2% hộ dân dùng 

điều hòa nhiệt độ 

- 100% hộ dân có quạt 

điện 

-     đã chuyển đổi 
sử dụng giống lúa 

chịu hạn (HN6 và 

KH1) 

-  hưa có biện pháp để thích ứng 

với nhiệt độ tăng quá cao (không 

dùng bảo hộ lao động) 

- Diện tích thủy sản rộng lớn phụ 

thuộc hoàn toàn vào thiên diên 

khi có nhiệt độ cao không có hệ 

thống dẫn nước ngọt về đầm nuôi 

để dung hoà độ mặn  

- Trồng màu hệ thống tưới tiêu khô 

cạn, không có nước tưới, không 

đảm bảo tưới tiêu cho cây trồng  

-  hăn nuôi chuồng trại chưa đảm 

-  guy cơ các 
bệnh về đường 

hô hấp ngoài da 

tăng cao 

-  guy cơ thiệt hại 
thủy sản trên 

diện rộng  

-  guy cơ thiệt hại 
hoa màu trên 

diện rộng 

-  guy cơ thiệt hại 
về gia súc gia 

- Cao 

 

 

- Cao 

 

 

- Cao 

 

- Cao 
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- Có nguồn nước 

Truồi dồi dào 

bảo vệ sinh và chống nắng (chưa 

đầu tư lắp đặt hệ thống làm mát 

chuồng trại) nên gia súc gia cầm 

không chịu được nắng nóng ở 

nhiệt độ cao dễ bị dịch bệnh 

cầm 

 ượng 

mưa 

thay đổi  

13-

15Cm 

11/11 thôn 

đều bị ngập, 

trong đó  

7/11 thôn 

ngập cao 

( ách  ơn  

Bạch 

Thạch, Quê 

Chữ   ồng 

Xuân, 

 ương  iền 

 hượng, 

Quý Phú, 

 ương 

 ông) 

 - 70-80% người dân 

có ý thức dự trữ 

lương thực thực 

phẩm từ 1-2 tuần 

- Từng thôn đều có 

nhà cao tầng, kiên cố 

đã và sẽ là nơi tránh 

trú cho các hộ ở nhà 

yếu vùng ngập sâu 

-  ó phương án và kế 
hoạch sơ tán cụ thể 

cho từng thôn 

- Tuyên truyền cảnh 

báo dự báo cho 

người dân kịp thời 

- Thiếu hệ thống thoát nước dân 

sinh cho các thôn Miêu Nha, 

 ồng Xuân, Quê Chữ là những 

thôn ở vùng trũng thấp bị ngập 

sâu nhất.  

-  ưa thất thường ảnh hưởng đến 

sản lượng cây trồng và nuôi trồng 

thủy sản 

- Một số diện tích ruộng bị bỏ 

hoang do nước ngập thông có hệ 

thống thoát (ruộng  ồng Bầu sau 

UBND thành hồ nên bị bỏ hoang 

trên 6 năm nay). 

-  ương mưa thay đổi dẫn đến ngập 

úng làm hư hại hoa màu trên diện 

rộng.  

-  guy cơ thiệt hại 
thủy sản/giảm 

năng suất và sản 

lượng 

-  guy cơ hư 
hỏng hồ nuôi 

thấp triều và cao 

triều 

-  guy cơ hoa 
màu bị thiệt hại 

diện rộng 

-  guy cơ thiệt hại 
về người và tái 

sản 

-  guy cơ ruộng 

sản xuất bị thành 

hồ/bỏ hoang 

- Cao 

 

 

- Cao 

 

 

- TB 

 

-Thấp 

 

- TB 

 

 ước 

biển 

dâng 

30-

67,5cm 

5/11 thôn 

(Miêu Nha, 

 ương Quý 

Phú, Bát 

 ơn   ạch 

Thạch, 

Trung 

Chánh)  

 -  ó đập và cống ngăn 

mặn Truồi 

- Có 2ha rừng ngập 

mặn đã trồng từ năm 

2017và kế hoạch 

phát triển trồng rừng 

ngập mặn. 

-  ó phương án sơ tán 
cụ thể cho các thôn 

vùng ven đầm phá 

và vùng thấp trũng. 

- Tuyên truyền, thông 

tin cảnh báo kịp thời 

-  hưa có biện pháp thích ứng với 

nước biển dâng 

-  gười dân thiếu hiểu biết về 

     và chủ quan 

- 100% diện tích nuôi trồng thủy 

sản gần và trên đầm phá  

- Phần lớn diện tích hoa màu rộng 

ven đầm phá 

-  guy cơ thiệt hại 
về nuôi trồng 

thủy sản diện 

rộng 

-  guy cơ thiệt hại 
hoa màu diện 

rộng 

- Thiệt hại về nhà 

ở và tài sản 

-  guy cơ thiệt hại 
về người 

 

- Cao 

 

 

- Cao 

 

- TB 

 

- TB 

 

 

Các biểu 

hiện 

Xâm 

nhập 

mặn 

4/11 thôn 

(Miêu Nha, 

 ương Quý 

Phú, Bát 

 ơn   ạch 

Thạch) 

 -     đã có chuyển 

đổi cơ cấu đa dạng 

giống nuôi thuỷ sản  

- Tập huấn tuyên 

truyền nâng cao 

nhận thức 

- Hệ thống cống kiên 

cố 

- Diện tích đất của toàn xã gần biển 

nên ngập mặn diện rộng. 

- Bờ biển dài  chư có bờ kè  đất cát 

nên thường xuyên bị xói lở 

- Diện tích sản xuất lúa và trồng 

hoa màu rộng sát đầm phá bị 

nhiễm mặn/diện rộng 

- Cống ngăn mặn xuống cấp 

- Bờ bao hồ nuôi thuỷ sản thâm 

canh bằng đất, thấp 

-   guy cơ ô 

nhiễm môi 

trường/nguồn 

nước hồ nuôi 

trồng thuỷ sản. 

-  guy cơ mất đất 
sản xuất bị 

nhiễm mặn 

-  guy cơ đất bị 
nhiễm mặn 

không sản xuất 

được . 

- Cao 

 

- Cao 

 

- Cao 

 

 

- Cao 

 

Công cụ 7:  ếp hạng 
Bảng 1:  ếp hạng rủi ro thiên tai x  Lộc Điền 

Rủi ro thiên tai Nhóm HTKT 

Số Phiếu 

Cụm thôn 1 

Số Phiếu 

Cụm thôn 2 

Số Phiếu 

Tổng phiếu 

của nam 

Tổng phiếu của 

Nữ 

Cho 

điểm 

xếp ưu 

tiên của 

toàn xã 

Nam 

(18) 

Nữ 

(12) 

Nam 

(14) 

Nữ 

(16) 

Nam 

(14) 

Nữ 

(16) 

Phiếu 

(46) 

 ếp 

hạng 

Phiếu 

(44 

 ếp 

hạng 

 guy cơ ảnh hưởng về sức 

khỏe con người và phát sinh 

dịch bệnh ở người. 

39 27 69 50 10 13 118 1 90 1 1 

 guy cơ thiệt hại lúa, hoa 

màu vụ Hè Thu và vụ hoa 

màu  ông Xuân do hạn hán 

36 13 4 12 23 9 63 6 34 10 8 
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 guy cơ bùng phát dịch bệnh 

sau lụt 
12 14 34 28 23 4 69 5 46 4 3 

 guy cơ hư hỏng đường giao 

thông do ngập lụt  
15 18 19 19 55 7 89 4 44 5 4 

 guy cơ thiệt hại về chuồng 

trại chăn nuôi  và đàn gia súc  

gia cầm khi bị ngập 

14 14 12 18 78 6 104 3 38 7 9 

 guy cơ thiệt hại về nhà ở 

khi có bão và ngập lụt 
13 6 14 25 20 9 47 8 40 6 2 

Thiệt hại tính mạng nhân 

dân  người đánh bắt trên tàu 

do sét, lốc, bão 

16 9 76 18 22 6 114 2 33 12 18 

 guy cơ ô nhiễm môi trường 

trên diện rộng khi có lụt 
12 6 2 10 36 0 50 7 16 17 5 

 guy cơ hư hỏng về bờ bao  

ao  hồ nuôi trồng thủy sản và 

giảm sản lượng thủy sản khi 

bị ngập lụt và nước biển dâng 

10 8 9 12 29 3 48 9 23 15 7 

Nguy cơ giảm năng suất cây 

trồng, hoa màu do thiếu nước 
10 9 13 18 18 7 41 10 34 11 14 

 guy cơ đổ gẫy cây keo, 

đước, bần do bão 
4 2 19 14 13 6 36 11 22 18 12 

 guy cơ cháy rừng do sét và 

do bất cẩn của con người 
3 1 3 12 10 12 16 14 25 14 10 

 guy cơ thiếu nước ngọt để 

đưa vào hồ nuôi trồng thủy 

sản khi hạn hán 

3 00 7 32 4 

 

 

 

25 

 

 

 

14 15 57 2 13 

 guy cơ ngư dân đánh bắt  

nuôi thủy sản bị phá sản sau 

thiên tai (ngư lưới cụ và 

thuyền máy) 

1 0 21 47 6 

 

 

 

7 

 

 

 

28 13 54 3 6 

 guy có gián đoạn kinh 

doanh và thiệt hại hàng hóa 

0 1 6 19 0 

 

16 

 

6 16 36 9 15 

Thiệt hại về vật dụng điện tử 

do sét  

0 1 0 22 4 

 

 

4 

 

 

4 17 27 13 16 

 guy cơ thiệt hại về hệ thống 

điện 

0 0 2 18 2 

 

5 

 

4 18 23 16 17 

 guy cơ thiếu vốn để tái sản 

xuất 

0 0 31 46 0 

 

5 

 

31 12 36 8 11 

Tổng cộng 188 129 341 420 353 144 882  678   

 

Bảng 2: Phân tích tích Giới trong PCTT và T  với BĐKH 
TT RRTT và 

BĐKH 

 nh hưởng đối với Nam  nh hưởng đối với Nữ Giải pháp 

   nh hưởng gì? Vì sao?  nh hưởng 

gì? 

Vì sao? Nam Nữ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Nguy cơ 

thiệt hại tính 

mạng nam, 

nữ khi đánh 

bắt trên đầm 

phá Tam 

Giang 

- Sức khỏe, bệnh 

tật 

- Nguy cơ thiệt 

hại về tính 

mạng khi có 

bão, Lốc xoáy, 

sét  

- Nguy cơ suy 

giảm kinh tế 

gia đ nh  

-  ặc thù đánh 

bắt ban đêm (từ 

6 giờ tối đến 1 

giờ sáng ngày 

sau) 

- Áp lực là người 

trụ cột trong gia 

đ nh nên phải 

đánh bắt suốt 

năm 

- Chủ quan không 

nắm bắt thông 

tin để vào bờ 

sớm 

- Sức khỏe, 

bệnh tật 

- Nguy cơ thiệt 

hại về tính 

mạng khi có 

bão, Lốc xoáy  

- Nguy cơ suy 

giảm kinh tế 

gia đ nh  

- Nguy cơ ảnh 

hưởng đến con 

cái 

-  ặc thù đánh bắt 

ban đêm (từ 6 giờ 

tối đến 1 giờ sáng 

ngày sau) 

- Thời gian nữ làm 

việc kéo dài hơn 

nam (tiếp tục đi 

chợ để bán sản 

phẩm sau khi 

đánh bắt về)  

- Thiếu dụng cụ 

bảo hộ an toàn 

(phao, áo phao, 

đèn…) 

- Tiếp cận 

thông tin 

sớm để chủ 

động vào bờ 

- Trang bị 

kiến thức 

- phương tiện 

bảo hộ 

- Trang bị 

kiến thức 

-  hương 
tiện bảo hộ 

- Tạo việc 

làm tại chổ 

- Có chương 

trình dạy 

bơi cho 

phụ nữ 
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-  hương tiện 

đánh bắt thô sơ 

chưa đảm bảo an 

toàn 

- Thiếu thu nhập 

khi có bão , lốc 

không đi đánh 

bắt được 

 

 

- Kkhoangr 30% 

nữ chưa biết bơi 

- Không có nghề 

nào khác ngoài đi 

theo chồng đánh 

bắt thuỷ sản 

- Chủ quan, không 

chủ động nắm 

thông tin (phụ 

thuộc vào chồng) 

- Có ít thời gian 

chăm sóc gia 

đ nh 

2 Nguy cơ 

thiệt hại về 

nhà ở 

- Trực tiếp đến 

cuộc sống sinh 

hoạt 

- Nguy cơ phải 

đi làm ăn xa 

- Tai nạn khi 

chằng chống 

nhà 

- Trụ cột trong gia 

đ nh 

- Thiếu kiến thức, 

kỹ năng 

- Áp lực kiếm tiền 

để sửa hoặc 

nâng cấp nhà ở 

- Không có nhà 

ở ảnh hưởng 

đến đời sống, 

sinh hoạt 

- Tâm lý lo toan 

ảnh hưởng đến 

tinh thần, sức 

khỏe 

- Thiếu nguồn kinh 

phí để sửa, nâng 

cấp hoặc làm nhà 

lại 

- Gánh vác hết 

công việc nội trợ 

trong gia đ nh 

- Hỗ trợ kinh 

phí làm nhà 

- Tạo việc 

làm tại chỗ 

- Tập huấn 

kiến thức về 

kỹ thuật làm 

nhà phòng 

chống thiên 

tai. 

- Tìm công 

việc làm để 

thêm thu 

nhập 

- Có chương 

trình hỗ trợ 

nhà cho 

phụ nữ đơn 

thân 

3 Nguy cơ 

đường giao 

thông bị 

xuống cấp, 

hư hỏng do 

ngập lụt  

- Nguy cơ ảnh 

hưởng đến tính 

mạng, tai nạn, 

thương tật  

- Lực lượng chủ 

chốt trong 

phòng chống 

thiên tai 

- Tham gia sơ tán 

con người, tài 

sản, hàng hóa 

- Trụ cột gia đ nh  

- Nguy cơ ảnh 

hưởng đến 

tính mạng, tai 

nạn, thương 

tật  

 

-  i lại, di chuyển 

khó khăn  hàng 

hóa khan hiếm 

-  hăm sóc gia 

đ nh  con cái (đi 

chợ mua thực 

phẩm…) 

- Huy động 

lực lượng 

sửa chữa, 

khắc phục 

- Nâng cấp 

đường xung 

byếu để sơ 

tán kịp thời 

- Dự trữ 

lương thực, 

thực phẩm 

và nhu yếu 

phẩm nhiều 

ngày. 
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PHỤ LỤC 3:  NH CHỤP MỘT S  HO T ĐỘNG TRONG T P HU N Đ NH 

GI  T I    LỘC ĐIỀN 

  

Các GV chụp ảnh lưu niệm với Nhóm HTKT xã 

 

Nhóm HTKT xã Nhóm Cộng đồng xã Lộc  iền 
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MỘT S  H NH  NH T I LỚP T P HU N: 
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MỘT S  H NH  NH HỌP CỘNG Đ NG THẨM ĐỊNH TH NG TIN T I CỤM TH N 1 
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MỘT S  H NH  NH HỌP CỘNG Đ NG THẨM ĐỊNH TH NG TIN T I CỤM TH N 2 
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F. MỘT S  KI N THỨC TH M KH O CHUNG VỀ Đ NH GI  RỦI RO THI N T I
1
 

1. Khái niệm 

 ánh giá rủi ro là “ ột phương pháp xác định bản chất và mức độ rủi ro bằng cách phân tích các thiên tai có thể xảy ra và đánh 

giá các điều kiện hiện tại của t nh trạng dễ bị tổn thương mà có thể gây hại cho con người  tài sản  các dịch vụ  các hoạt động sinh 

kế và môi trường trong khu vực nguy hiểm.” (        2009 và dự thảo  huật ngữ 20 6).  

 

 iệc đánh giá rủi ro thiên tai
2
 bao gồm nhận định và phân tích các nội dung liên quan đến:  

i. nhận định đặc điểm của các hiện tượng thiên tai như vị trí  tần suất  cấp độ  cường độ và xác suất xảy ra;  

ii. phân tích mức độ bị phơi bày của người và sự vật với các hiện tượng thiên tai;  

iii. phân tích điều kiện dễ bị tổn thương của người và sự vật với các hiện tượng thiên tai đó ở mọi góc độ xã hội  y tế  kinh tế  

môi trường; 

iv. đánh giá hiệu quả năng lực sẵn có hoặc các năng lực thay thế (dự phòng) để có thể đối phó với các t nh huống thiên tai 

khác nhau
3
 ; 

                                                           
1
 guồn tham khảo:  ự thảo hướng dẫn của     - ộ   &     –  ài liệu kỹ thuật về Quản lý rủi ro thiên tai và  hích ứng với  iến đổi khí 

hậu) 

2
 ác hoạt động này cũng còn được gọi là quá tr nh phân tích rủi ro ( ự thảo  ổ tay thuật ngữ về rủi ro thiên tai  20 6) 
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 iệc đưa ra định nghĩa hay khái niệm về đánh giá rủi ro thiên tai chỉ mang tính tương đối và còn chưa hoàn toàn nhất quán về cách 

tiếp cận và phương pháp
4
.  ản thân công tác quản lý rủi ro thiên tai cũng còn khá mới so với các lĩnh vực phát triển khác trên toàn 

cầu (khoảng từ đầu những năm  990).  ại các quốc gia  việc quản lý rủi ro thiên tai trong những thập kỷ trước kia đa phần tập 

trung nhiều vào các công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai hơn là coi đây là một mặt của vấn đề phát triển.  

 ánh giá rủi ro thiên tai có thể được thực hiện ở các quy mô khác nhau (toàn cầu  quốc gia  tỉnh  thành phố thị trấn  huyện  xã  

thôn) và có thể được thực hiện cho các lĩnh vực khác nhau.  

2. Nội dung đánh giá 

 ó bốn nội dung đánh giá rủi ro phải đề cập tới  đó là: 

Đánh giá Thiên tai 5: nhận biết những thiên tai nào gây ảnh hưởng tới cộng đồng  mô tả bản chất và diễn biến của mỗi thiên tai 

trên khía cạnh tần suất  cường độ  xuất hiện theo mùa  vị trí  dấu hiệu cảnh báo  khả năng cảnh báo sớm và hiểu biết chung của 

mọi người về thiên tai. 

 ề bản chất  thiên tai có thể chia làm hai loại: (i) các hiện tượng thiên tai tự nhiên như lũ  bão  hạn hạn và động đất có khả năng 

gây ra các ảnh hưởng tiêu cực đến người và tài sản; và các hiện tượng thiên tai do các quy tr nh quá tr nh hoạt động sản xuất của 

con người gây ra như quá tr nh đô thị hóa  suy thoái môi trường  biến đổi khí hậu  v.v.  ác quy tr nh quá tr nh này hiện nay ngày 

càng diễn biến phức tạp và khó tách biệt về mặt bản chất của hiện tượng là do tự nhiên hay con người gây ra.  

 hiên tai khác nhau về mức độ  quy mô  tần suất và thường được phân loại theo các nguyên nhân gây ra thiên tai khác nhau như 

địa lý  thủy văn  khí tượng và khí hậu. 

 ác kiến thức về thiên tai thường có thể thu thập từ các nguồn như: 

●  ác kinh nghiệm truyền thống  bản địa và kiến thức địa phương 

●  ác báo cáo nghiên cứu đánh giá khoa học kỹ thuật 

●  ác báo cáo theo dõi giám sát về dịch vụ khí tượng thủy văn 

●  ác mô h nh khí tượng thủy văn  mô h nh phân loại phân vùng thiên tai. 

Đánh giá mức độ phơi bày trước thiên tai (Exposure): nhận biết mức độ hiện diện của con người và tài sản (như 

sinh kế  các dịch vụ môi trường và các nguồn tài nguyên  cơ sở hạ tầng  các tài sản kinh tế  xã hội và văn hóa v.v.) 

( hỉnh sửa từ        hương 2).  

 ác kiến thức về mức độ phơi bày thường có thể thu thập từ các kết quả điều tra dân số  ảnh vệ tinh  dữ liệu      các 

báo cáo quy hoạch kế hoạch và các kinh nghiệm lịch sử về các sự kiện thiên tai. v.v.  ác thông tin này thường được 

thể hiện dưới dạng bản đồ  bao gồm: 

 ản đồ phân bố theo không gian (địa phương  vùng.v.v) và thời gian (ngày tháng năm) về người và cơ sở hạ tầng  ví 

dụ: bản đồ hệ sinh thái  cơ sở hạ tầng  bản đồ sử dụng đất  bản đồ hành chính và dân số  v.v. 

 ản đồ phân vùng thiên tai lũ  bão  hạn hán v.v. theo không gian và thời gian 

 ức độ phơi bày trước thiên tai chỉ là một điều kiện cần nhưng không phải là đủ để quyết định khả năng chịu rủi ro 

thiên tai. Quy mô về tần suất  thời gian và không gian phơi bày trước thiên tai cũng rất quan trọng.  ùng sinh sống tại 

vùng lũ lụt  nhưng khả năng rủi ro với hộ dân ở vùng cao và vùng trũng là khác nhau hay nói cách khác  mức độ chịu 

ảnh hưởng của lũ lụt của hộ dân ở khu vực ở cùng trũng sẽ cao hơn họ dân ở vùng cao.  ếu một người chỉ đến một nơi 

bị nào đó bị bão  mức độ phơi bày trước bão của người đó tăng lên.  ếu người đó phải liên tục di chuyển trong vùng 

lũ  họ sẽ có nguy cơ cao gặp nhiều rủi ro lũ lụt.  gược lại  nếu được cảnh báo sớm và những người dân được sơ tán 

kịp thời  mức độ phơi bày trước thiên tai của họ giảm đi (      20 2 trang 237).  

 í dụ  để đối phó với cơn bão  amrey (cơn bão số 7 năm 2005)   uyện  ậu  ộc (tỉnh  hanh  óa) đã di dời được 

29.000 dân trong vòng 3 ngày trước bão (từ ngày 24 đến ngày 26 9 2005) lên các nhà kiên cố cao tầng trong thôn  

trường học và khu hành chính ở trên thị trấn (      20   trang 26).  ương tự như vậy  việc di dời 60.000 dân (khoảng 

                                                                                                                                                                                                                  
3
 rong nhiều trường hợp  người ta coi năng lực là điều kiện đối ngược của t nh trạng dễ bị tổn thương.    vậy  trên thực tế có nhiều phương pháp đánh giá không 

tách biệt đánh giá t nh trạng dễ bị tổn thương ra khỏi việc phân tích đánh giá năng lực.  
4
 iện nay        đang tiến hành tổng hợp sổ tay thuật ngữ mới trong công tác giảm rủi ro thiên tai 

(http://www.preventionweb.net/files/47136_workingtextonterminology.pdf ).  iệc đưa ra định nghĩa về đánh giá rủi ro thiên tai về bản chất chỉ mang tính tương 

đối.  ựa vào mục đích đánh giá khác nhau  việc đánh giá      sẽ có cách tiếp cận và phương pháp khác nhau chứ không cố định ở một số quy tắc nhất định.  
5
  rong bài viết tác giả dùng từ  iểm họa –  azard  là một khái niệm dành cho các nhà nghiên cứu  để dễ hiểu và đồng nhất với các chương khác  ban biên tập 

chuyển thành thuật ngữ “ hiên tai”. 

http://www.preventionweb.net/files/47136_workingtextonterminology.pdf
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 6.000 hộ gia đ nh) kịp thời ở tỉnh Quảng  am trước cơn bão số 9 (bão  etsana) cuối tháng 9 năm 2009 đã giảm thiểu 

mức thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và chính quyền (      20   trang 28).  

Đánh giá Tình trạng dễ bị tổn thương (Vulnerability): là việc nhận biết các điều kiện tự nhiên  xã hội  kinh tế và 

môi trường hoặc các đặc điểm của các quá tr nh quy tr nh hoạt động sản xuất của con người  mà v  các điều kiện đặc 

điểm đó có khả năng làm tăng nguy cơ một cá nhân và hoặc cộng đồng phải chịu tác động đến các thiên tai khác nhau 

(        2004;  ự thảo  huật ngữ 20 6). 

 ác nguồn thông tin kiến thức chủ yếu liên quan đến t nh trạng dễ bị tổn thương thường được thu thập từ: 

 ác kiến thức địa phương  kinh nghiệm bản địa 

 ác chỉ số kinh tế xã hội của địa phương  chính quyền 

 ác báo cáo đánh giá phân tích kinh tế  tài chính  báo cáo xã hội học (nhân chủng  dân tộc  văn hóa  hệ chính trị  v.v)  

 iệc đánh giá này nhằm nhận biết ai  cái g  chịu rủi ro đối với mỗi loại thiên tai và tại sao chúng có rủi ro (phân tích 

nguyên nhân căn bản).  ánh giá t nh trạng dễ bị tổn thương sẽ giúp nhận biết được đâu là các cá nhân  hộ gia đ nh  các 

nhóm dân cư  tài sản và hoạt động sản xuất dễ chịu ảnh hưởng nhất từ thiên tai nào đó.  í dụ: mặc dù cùng có nguy cơ 

thiên tai và mức độ phơi bầy trước thiên tai như nhau  nhưng hộ nghèo thường sẽ dễ bị tác động tiêu cực của thiên tai 

hơn các hộ dân có điều kiện sống trung b nh và khá giả. 

 ánh giá t nh trạng tổn thương là một trong hai điều kiện đủ để có thể xác định xem một cá nhân hay cộng đồng đang 

ở trên một địa bàn nhất định có bị tác động của thiên tai hay không.  í dụ:  ột hộ nông dân mà sinh kế chính của gia 

đ nh là nông nghiệp (dễ bị tổn thương với các điều kiện khí hậu  sinh kế phụ thuộc vào thời tiết)  và sống ở vùng 

thường xuyên có lũ th  nhiều khả năng sẽ thường xuyên xảy ra mất mùa đói kém do lũ.  

 rong thực tế  việc đánh giá t nh trạng dễ bị tổn thương là việc tập hợp nhiều điều kiện và đặc điểm có yếu tố bất lợi 

của một cá nhân hoặc một cộng đồng trong việc đối phó với thiên tai trên nhiều góc độ (tự nhiên  xã hội  kinh tế  môi 

trường  và quá tr nh quy tr nh khác nhau).  ột hộ dân càng có nhiều điều kiện dễ bị tổn thương th  sẽ càng dễ có nguy 

cơ bị tổn thất với các thiên tai.  

Đánh giá Năng lực (Capacity): là khái niệm để chỉ quá tr nh nhận biết và xác định các các nguồn lực và năng lực của 

con người hoặc của cộng đồng nhằm phòng tránh  ứng phó và phục hồi từ những tác động của các thiên tai.  ăng lực 

ở đây được hiểu bao gồm việc kiểm soát và quản lý các nguồn lực tài chính  tài nguyên thiên nhiên  các kiến thức  

kinh nghiệm và chuyên môn trong việc quản lý tổ chức quy hoạch tại địa phương để quản lý  giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

và tăng cường khả năng chống chịu.  

 iệc đánh giá năng lực cũng được hiểu là quá tr nh tổng hợp các nguồn lực  điểm mạnh và đặc tính sẵn có trong từng 

cá nhân  cộng đồng  xã hội và tổ chức có thể được sử dụng nhằm giảm các rủi ro do một thiên tai nhất định gây ra. 

 ăng lực có tính động và thay đổi tùy theo hoàn cảnh cụ thể.  iệc đánh giá năng lực cũng được coi là điều kiện đủ thứ 

hai để xác định mức độ rủi ro thiên tai của cá nhân hoặc cộng đồng.  

 ưu ý:  rong đánh giá rủi ro thiên tai  năng lực là khái niệm trái ngược với điều kiện dễ bị tổn thương.  ăng lực dùng 

để chỉ các điểm mạnh đặc điểm tích cực của người dân có thể thực hiện để đối phó với thiên tai.   nh trạng dễ bị tổn 

thương dùng để chỉ các điểm yếu các điểm hạn chế mà người dân tại địa phương đang gặp phải khiến họ không thể 

giải quyết được các tác động tiêu cực trong hoàn cảnh thiên tai.  ới mỗi cá nhân và cộng đồng khác nhau  năng lực 

cũng như t nh trạng dễ bị tổn thương của họ là khác nhau.  

Như vậy  đánh giá mức độ rủi ro thiên tai (Risk) là quá tr nh tổng hợp các đánh giá về thiên tai  mức độ phơi bày  

các điều kiện dễ bị tổn thương và năng lực của cá nhân hoặc cộng đồng để đưa ra các nhận định  ước lược về mức độ 

nguy cơ tổn thất mà thiên tai có thể gây ra về mặt kinh tế  xã hội  tự nhiên hay môi trường.  

 ết quả đánh giá rủi ro thiên tai là thước đo và phân loại các rủi ro thiên tai mà cá nhân  cộng đồng hay một hệ thống 

phải đối mặt.  ây là cơ sở cho kế hoạch giảm thiểu rủi ro của cộng đồng và các cơ quan nhà nước ở các cấp.  iểu 

được rủi ro thiên tai  người ra có thể thiết lập thứ tự ưu tiên ở địa phương cho các hoạt động và phát triển cộng đồng 

sao cho các rủi ro và các chương tr nh khắc phục hậu quả có thể được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên của người dân để 

nắm được kiến thức ở địa phương và đảm bảo rằng các kế hoạch Q      phù hợp với các vấn đề ở địa phương. 


