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A. GI I THI U 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. V  TR  Đ   L   

- Vinh Hà là một xã ven biển – thuộc địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng diện tích đất tự nhiên 

là 29.661 km
2
 bao gồm diện tích đất nông nghiệp chiếm 14.0462 km

2
; đất phi nông nghiệp: 15.3457 km

2
; đất lâm 

nghiệp 0.158 km
2
; đất nuôi trồng thủy sản 3.8477 km

2
 và đất chưa sử dụng là 0.2691 km

2
.  ơ cấu kinh tế phát 

triển theo hướng nông lâm ngư nghiệp. 

-  hân theo địa giới hành chính  xã được chia làm 5 thôn: thôn  hương  hất  thôn  hường 2  thôn  hường 3, thôn 

 hường 4 và thôn  hường 5.  ịa bàn xã cách thành phố Huế khoảng 31km về phía  ông Nam, phần lớn diện tích 

được bao bọc bởi đồng ruộng, vùng nuôi trồng thủy sản và đầm phá. 

2. Đ C ĐI M Đ   H NH 

Đặc điểm địa bàn của xã: là một xã thuộc vùng đồng bằng ven biển, cách thành phố Huế khoảng 31km về phía  ông 

Nam; phía đông tiếp giáp với xã  ĩnh  ưng (đầm Thủy Tứ); phía Tây tiếp giáp với xã Vinh Thái; phía Nam tiếp giáp với 

 ầm Cầu Hai và phần phía Bắc tiếp giáp với xã Vinh Phú, Vinh An. 

Phân tiểu vùng địa bàn xã: 

- Các thôn dễ bị chia cắt: địa bàn xã thuộc vùng ven biển có điều kiện bất lợi về địa hình, xung quanh 3 mặt đều là 

đầm phá ven biển, có thôn  hường Nhất là khu vực dễ bị chia cắt trên địa bàn xã. 

Đặc điểm thủy văn 

- Thuộc lưu vực sông  ại Giang 

- Chế độ thủy văn  thủy triều: bán nhật triều đều đến bán nhật triều không đều, 2 lần nước lên và 2 lần nước xuống 

3. Đ C ĐI M TH I 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 Thừa Thiên Huế 

năm 2050 theo kịch bản RCP 8 5 (*) 

1 Nhiệt độ trung bình   ộ C 28-35 3-8  ăng 1.9
0
C (1.3 đến 2.6) 

2 Nhiệt độ cao nhất  ộ C 40 5-6  ăng thêm khoảng 2.2
0
C (1.4 đến 3.2) 

3 Nhiệt độ thấp nhất   ộ C 15 12-1  ăng thêm  iảm khoảng 1.6
0
C (1.2 đến 2.1) 

4  ượng mưa Trung bình  mm 8 9-12  ăng thêm khoảng 18 6 mm (12.9 đến 23.9) 
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4.  U H  NG 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
 

1  u hướng hạn hán Giữ nguyên
 

 

2  u hướng bão  ăng lên
 

 ường độ mạnh 

3  u hướng lũ  ăng lên
 

 

4 Số ngày rét đậm Giữ nguyên
 

 

5 Mực nước biển tại các trạm hải văn  ăng lên
 

 ăng 25cm 

6  guy cơ ngập lụt nước dâng do bão  ăng lên
 

1.03% diện tích (Kịch bản tăng 50cm) 

7 Giông, lốc, sét  ăng lên  

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) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1  hường Nhất 383 1821 874 947 18 11 43 10 56 9 

2  hường 2 291 1432 687 745 15 7 47 10 45 13 

3  hường 3 462 2194 1053 1141 21 13 53 15 57 11 

4  hường 4 642 2784 1336 1448 19 9 93 30 70 21 

5  hường 5 637 3145 1510 1635 29 18 72 29 64 20 

Tổng số 2415 11376 5460 5916 102 58 308 94 292 74 

 

6. HI N TR NG SỬ DỤNG Đ T Đ I  

TT Loại đất (ha) Số lượng (ha) 

I Tổng diện tích đất tự nhiên  2966.1 

1 Nhóm đất Nông nghiệp 1404.62 

1.1 Diện tích Đất sản xuất Nông nghiệp  1004.05 

1.1.1 Đất lúa nước 781.25 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm (ngô, khoai, mì, mía) 27.35 

1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 169.34 

                                                           
1
(*) Dữ liệu được nhập vào theo Gói thông tin rủi ro thiên tai và khí hậu cơ bản của từng Tỉnh do Tổng cục PCTT/UNDP 

tổng hợp trước đánh giá và gửi cho các Nhóm kỹ thuật  
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1.1.3 Đất trồng cây lâu năm 26.11 

1.2 Diện tích đất lâm nghiệp 15.8 

1.2.1 Đất rừng sản xuất 15.8 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ 0 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng 0 

1.3 Diện tích Đất nuôi trồng thủy/hải sản 384.77 

1.3.1 Diện tích thủy sản nước ngọt 0 

1.3.2 Diện tích thủy sản nước mặn/lợ 384.77 

1.4 Đất làm muối 0 

1.5 

Diện tích Đất nông nghiệp khác 

(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) 

0 

2 Nhóm đất phi nông nghiệp 1534.57 

2 Diện tích Đất chưa Sử dụng  26.91 

3 Số % nữ cùng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chồng  50% 

 -  ất nông nghiệp 20% 

 -  ất ở 50% 

 

7. Đ C ĐI M 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) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Trồng trọt  13.07% 1536 32.3 40% 

2  hăn nuôi  11.94% 275 164.8 65% 

3 Nuôi trồng thủy sản  9.22% 379 92.3 20% 

4  ánh bắt thủy sản  20.81% 550 143.7 45% 

5 Tiểu thủ công nghiệp 9.87% 947 39.5 75% 

6 Buôn bán 18.32% 463 150.2 85% 

7 
Ngành nghề khác-  i làm ăn 

xa, thợ nề  … 
16.78% 1727 36.9 25% 
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B. TH C TR NG KINH T  –    H I  M I TR  NG CỦ     

1. L CH SỬ THI N T I  

Tháng/ 

năm 

xảy ra 

Loại 

thiên tai 

và biểu 

hiện 

BĐKH 

Tên các 

xóm bị 

ảnh 

hưởng 

Tên các 

xóm bị ảnh 

hưởng 

nặng 

Thiệt hại chính 

Số lượng 
Đơn vị 

tính 
Nam Nữ 

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

10/1985 Bão Toàn xã Toàn xã 

1.  ố người chết  mất tích ( am  ữ) 12 0  gười 

2.  ố người bị thương ( am  ữ) 10 0  gười 

3.  ố nhà bị thiệt hại:  625 nhà 

4.  ố trường học bị thiệt hại 2 Cái 

5.  ố trạm Y tế bị thiệt hại 1 Cái 

6.  ố km đường bị thiệt hại:  2.5 Km 

10.  ố  m ao hồ thủy sản bị thiệt hại 372 Ha 

12.  hiệt hại khác:  ê bao  10 Km 

13.  ớc tính thiệt hại kinh tế: (triệu VNĐ) 30 000 

11/1999 
Lũ lịch 

sử 
Toàn xã Toàn xã 

3.  ố nhà bị thiệt hại 650 Nhà 

4.  ố trường học bị thiệt hại:  3 Cái 

5.  ố trạm Y tế bị thiệt hại 1 Cái 

10.  ố km ao hồ thủy sản bị thiệt hại 372 Ha 

12.  ố đò  thuyền bị thiệt hại 216  hiếc 

12.  ê bao ngăn mặn  đê thủy lợi 15.644 Km 

12.  ố ngư lưới cụ bị thiệt hại 750  hiếc 

12.  ố gia súc  gia cầm bị thiệt hại 1500 Con 

13.     ớc tính thiệt hại kinh tế: (triệu VNĐ) 75 000 

 

2. L CH SỬ THI N T I V  K CH B N BĐKH  

TT 

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)  

 u 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 

 hường  hất   hường 2  

 hường 5 
Cao  ăng Cao 

 hường 3   hường 4 Trung bình  ăng Cao 
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2  gập lụt 

 hường  hất   hường 2  

 hường 5 
Cao  ăng Cao 

 hường 3   hường 4 Trung bình  ăng Cao 

Biểu hiện BĐKH 

1  ước biển dâng Toàn xã Trung bình  ăng Cao 

2 
 hiệt độ trung 

bình thay đổi 
Toàn xã Cao  ăng Cao 

3 
 ượng mưa thay 

đổi 
Toàn xã Cao  ăng Cao 

4 Khác Toàn xã Cao  ăng Cao 

 

3. S  H   B N Đ  RỦI RO THI N T I/RRBĐK 
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4. Đ I T  NG D  B  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 Tổng Nữ Tổng  Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 
 hường 

Nhất 
29 79 140 293 18 75 100 4 6 1 3 59 126 0 0 326 625 

2  hường 2 31 66 112 250 17 60 95 13 51 1 2 52 110 0 0 286 591 

3  hường 3 49 102 240 488 23 125 206 4 9 0 1 68 145 0 0 509 974 

4  hường 4 70 156 273 556 23 195 265 9 26 0 1 101 215 0 0 671 1242 

5  hường 5 74 170 337 694 36 255 362 18 41 0 0 86 185 0 0 806 1488 

Tổng toàn x  253 573 1102 2281 117 710 1028 48 133 2 7 366 781 0 0 2598 4920 

5. H  T NG C NG C NG  

a) Điện  

TT Thôn Danh mục 

Tuổi 

trung 

bình 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Hiện trạng 

Kiên cố/An 

toàn 

Chưa kiên 

cố/Không an 

toàn 

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

1 
 hường 

Nhất 

Cột điện 17 Cột 70 70 0 

Dây diện 17 Km 3.5 3.5 0 

Trạm điện 15 Trạm 2 2 0 

Hệ thống điện sau công tơ KB Km 16.5 8.5 8 

2  hường 2 

Cột điện 17 Cột 80 60 20 

Dây diện 17 Km 4 2.5 1.5 

Trạm điện 17 Trạm 2 2 0 

Hệ thống điện sau công tơ KB Km 13.5 7.5 6 

3  hường 3 

Cột điện 17 Cột 95 95 0 

Dây diện 15 Km 4.5 3 1.5 

Trạm điện 15 Trạm 2 2 0 

Hệ thống điện sau công tơ KB Km 23.1 15 8.1 

4  hường 4 

Cột điện 17 Cột 100 100 0 

Dây diện 15 Km 5 4.5 0.5 

Trạm điện 15 Trạm 2 2 0 

Hệ thống điện sau công tơ KB Km 32.1 25.1 7 

5  hường 5 

Cột điện 17 Cột 125 100 25 

Dây diện 15 Km 6.56 5 1.56 

Trạm điện 10 Trạm 2 2 0 
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Hệ thống điện sau công tơ KB Km 31.85 21.85 10 

b) Đường và cầu cống  ngầm tràn  

TT Thôn Danh mục 
Tuổi 

trung bình 

Đợn vị 

tính 
Số lượng 

Hiện trạng 

Nhựa Bê tông Đất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I. Đường 

1 
 hường 

Nhất 

 ường tỉnh/huyện 10 km 3 3 0 0 

 ường thôn 20 Km 3 0 2 1 

 ường nội đồng 20 km 2 1 0 1 

Tổng đường thôn km 8 4 2 2 

2 
 hường 

2 

 ường tỉnh/huyện 10 km 2 2 0 0 

 ường xã 15 km 1 1 0 0 

 ường thôn 20 Km 9 0 9 0 

 ường nội đồng 20 Km 3 0 0 3 

Tổng đường thôn km 15 3 9 3 

3 
 hường 

3 

 ường tỉnh/huyện 10 km 2 2 0 0 

 ường thôn 20 km 8 0 6 2 

Tổng đường thôn km 10 2 6 2 

4 
 hường 

4 

 ường tỉnh/huyện 10 km 3 3 0 0 

 ường thôn 20 Km 9 0 7 2 

 ường nội đồng 20 km 3 0 0 3 

Tổng đường thôn km 15 3 7 5 

5 
 hường 

5 

 ường tỉnh/huyện 10 km 2 2 0 0 

 ường thôn 20 Km 2 0 0 2 

 ường nội đồng 20 km 3 0 1 2 

Tổng đường thôn km 7 2 1 4 

TT Thôn Danh mục 
Năm 

trung bình 

Đợn vị 

tính 
Số lượng 

Hiện trạng 

Kiên cố 

Yếu/không 

đảm bảo 

tiêu thoát 

Tạm 

II. Cầu Cống, ngầm tràn 

1 
 hường 

Nhất 

Cầu giao thông 15 Cái 1 1 0 0 

Cống  15 Cái 2 2 0 0 

Ngầm tràn 0 Cái 0 0 0 0 

2 
 hường 

2 

Cầu giao thông 15 Cái 1 1 0 0 

Cống  15 Cái 2 2 0 0 

Ngầm tràn 0 Cái 0 0 0 0 

3  hường Cầu giao thông 0 Cái 0 0 0 0 
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3 Cống  15 Cái 2 2 0 0 

Ngầm tràn 0 Cái 0 0 0 0 

4 
 hường 

4 

Cầu giao thông 15 Cái 1 1 0 0 

Cống  15 Cái 2 2 0 0 

Ngầm tràn 0 Cái 0 0 0 0 

5 
 hường 

5 

Cầu giao thông 15 Cái 2 2 0 0 

Cống  15 Cái 2 2 0 0 

Ngầm tràn 0 Cái 0 0 0 0 

c) Trường  

TT Trường Thôn 

Năm 

xây 

dựng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Hiện trạng 

Kiên cố Bán kiên cố Tạm 

1 

 ầm non 

 hường 4 

2011  hòng 8 8 0 0 

 rường tiểu học 2012 Phòng 11 10 0 1 

 rường      2016  hòng 40 40 0 0 

2 
 rường mầm non 

 hường 5 
2013 Phòng 5 5 0 0 

 rường tiểu học 2011 Phòng 28 28 0 0 

d) Cơ sở Y tế 

TT Cơ sở Y tế Thôn 
Năm xây 

dựng 

Số 

Giường 

Số 

phòng 

Hiện trạng 

Kiên cố Bán kiên cố Tạm 

1  rạm y tế xã Vinh Hà 

 hường 5 

2010 5 11 11 0 0 

2 

 hất lượng trang thiết 

bị khám chữa bệnh tại 

trạm theo tiêu chuẩn 

chung của  ộ Y tế 

   

 ảm bảo 

% 

 hưa đảm 

bảo % 

 òn thiếu 

% 

100% 0% 0% 

e) Trụ Sở UBND và Nhà Văn Hóa  

TT Trụ sở Thôn 
Năm xây 

dựng 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Hiện trạng 

Kiên cố Bán kiên cố Tạm 

1 Trụ Sở UBND  hường 5 1998 Nhà 1 1 0 0 

2  hà văn hóa xã  hường 2 2018 Nhà 1 1 0 0 

3  hà văn hóa thôn  hường Nhất  hường Nhất 2012 Nhà 1 1 0 0 

4  hà văn hóa thôn  hường 2  hường 2 2010 Nhà 1 1 0 0 

5  hà văn hóa thôn  hường 3  hường 3 2010 Nhà 1 1 0 0 

6  hà văn hóa thôn  hường 4  hường 4 2010 Nhà 1 1 0 0 

7  hà văn hóa thôn  hường 5  hường 5 2010 Nhà 1 1 0 0 
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f) Chợ  

TT Chợ Thôn 
Năm xây 

dựng 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Hiện trạng 

Kiên cố Bán kiên cố Tạm 

1  hợ huyện xã 

 hường 

 hất 
2011 Cái 1 1 0 0 

 hường 4 2009 Cái 1 1 0 0 

2  hợ tạm  hường 5 KB Cái 1 0 0 1 

 

 

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

TT Hạng mục 
Năm xây 

dựng 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Hiện trạng 

Kiên cố Bán kiên cố Chưa kiên cố 

1 

Thôn Phường Nhất 

 ê 2010 Km 4.60 0.00 2.50 2.10 

Kè 2011 Km 2.50 0.00 2.50 0.00 

 ênh mương 2005 Km 2.20 1.00 0.00 1.20 

Cống thủy lợi 2005 Cái 3.00 3.00 0.00 0.00 

2 

Thôn Phường 2 

 ê 2010 Km 5.30 1.00 4.30 0.00 

 ênh mương 2005 Km 4.40 1.20 0.00 3.20 

Cống thủy lợi 2005 Cái 2.00 2.00 0.00 0.00 

Trạm bơm 2000 Cái 1.00 0.00 0.00 1.00 

3 

Thôn Phường 3 

 ê 2010 Km 6.50 0.00 3.00 3.50 

 ênh mương 2005 Km 5.40 3.00 0.00 2.40 

Cống thủy lợi 2005 Cái 3.00 3.00 0.00 0.00 

Trạm bơm 2005 Cái 1.00 1.00 0.00 0.00 

4 

Thôn Phường 4 

 ê 2000 Km 6.80 0.00 5.80 1.00 

 ênh mương 2005 Km 5.60 3.10 0.00 2.50 

Cống thủy lợi 2005 Cái 3.00 3.00 0.00 0.00 

Trạm bơm 2010 Cái 1.00 1.00 0.00 0.00 

5 

Thôn Phường 5 

 ê 2000 Km 7.30 0.00 3.50 3.80 

 ênh mương 2005 Km 8.10 4.60 0.00 3.50 
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Cống thủy lợi 2010 Cái 6.00 6.00 0.00 0.00 

Trạm bơm 2008 Cái 3.00 3.00 0.00 0.00 

 

7. NH    

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) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1  hường Nhất 383 115 114 92 62 154 40 5 

2  hường 2 391 234 50 64 43 35 20 5 

3  hường 3 462 80 138 146 98 107 65 33 

4  hường 4 642 293 192 94 63 157 70 21 

5  hường 5 846 411 191 146.4 97.6 244 120 80 

Tổng 2,724 1,133 685 542 364 697 315 144 

8. NGU N N  C  N  C S CH V  V  SINH M I TR  NG 

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) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 
 hường 

Nhất 
383 58 325 0 0 0 325 58 0 

2  hường 2 291 44 247 0 0 0 247 44 0 

3  hường 3 462 70 392 0 0 0 392 70 0 

4  hường 4 642 97 545 0 0 0 545 97 0 

5  hường 5 637 96 541 0 0 0 541 96 0 

Tổng 2,415 365 2,050 0 0 0 2,050 365 0 

9. HI N TR NG D CH B NH PH  BI N 

TT Loại dịch bệnh phổ biến Đơn vị tính 
Bệnh phổ biến 

Ghi chú 

Tổng cộng Trẻ em Phụ nữ 

1 Sốt rét Ca 0 0 0  

2 Sốt xuất huyết  Ca 0 0 0  

3  iêm đường hô hấp Ca 350 190 160  
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4 Tay chân miệng Ca 0 0 0  

5 
Bệnh phụ khoa (thường do đk nước sạch 

và vệ sinh không đảm bảo) 
Ca 296 0 296  

6 
Tỷ lệ mắc các bệnh phổ biến sau thiên tai 

(đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, tiêu chảy…) 
% 25.0% 25.0% 25.0%  

7 

Tỷ 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.) 

% 1.50% 1.50% 1.50%  

8 
Tổng số ca bệnh phổ biến của xã trong 

năm gần đây 
Ca 6995 1090 2995  

9 
Tỷ lệ bênh phổ biến trên dân số xã trong 

năm gần đây 
% 2.0% 1.5% 1.00%  

10. RỪNG V  HI N 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 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1  ừng ngập mặn 0 0 0% 0 0 0 0% 

2 

 iện tích quy hoạch 

trồng rừng ngập mặn 

nhưng chưa trồng 

0 0 0% 0 0 0 0% 

3  ừng tự nhiên KB 2.5 100% 
Phi lao, keo 

lưỡi liềm 
0 100% 40% 

4 
 ừng trên cát (phòng 

hộ) 
0 0 0% 0 0 0 0% 

5 

 iện tích quy hoạch 

trồng rừng trên cát 

nhưng chưa trồng 

0 0 0% 0 0 0 0% 

6  ừng khác 0 0 0% 0 0 0 0% 

 

11. HO T Đ NG 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 

(Có/không) 

(*) 

 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 

I Phường Nhất 

1 Trồng trọt 
        

 
a. Lúa Ha 112 246 20% Có 30.0% 30.0% 30.0% 
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b. Hoa màu Ha 2.5 35 80% Có 0.0% 15.0% 15.0% 

 
e.  ây ăn quả Ha 2.1 15 50% Không 0.0% 10.0% 10.0% 

2 Chăn nuôi 
        

 
a. Gia súc Con 266 41 80% Có 80.0% 60.0% 60.0% 

 
b.  ia cầm Con 1500 2 20% Có 65.0% 40.0% 50.0% 

3 
Thủy Hải Sản 

Đánh bắt          

 

b.  àu thuyền gần 

bờ 
 hiếc 145 145 50% Có 30.0% 60.0% 50.0% 

 
c.  àu thuyền xa bờ  hiếc 1 1 0% Có 50.0% 0.0% 0.0% 

4 
Thủy hải sản Nuôi 

trồng 
ha 

       

 
b.  o  hồ nuôi Ha 258 205 45% Có 85.0% 100.0% 90.0% 

 
c.  ồng bè Cái 75 51 35% Có 85.0% 100.0% 90.0% 

5 
Tiểu thủ công 

nghiệp   
15 100% Có 10.0% 20.0% 20.0% 

6 Buôn bán nhỏ 
  

15 80% Có 10.0% 20.0% 20.0% 

7 Ngành Nghề khác  gười 250 
 

48% Có 0.0% 0.0% 0.0% 

II Phường 2 

1 Trồng trọt 
        

 
a. Lúa Ha 132 176 45% Có 30.0% 50.0% 50.0% 

 
b. Hoa màu Ha 2.5 35 90% Có 20.0% 20.0% 20.0% 

 
d.  ây hàng năm Ha 1 15 35% Không 15.0% 15.0% 15.0% 

 
e.  ây ăn quả Ha 1.5 13 20% Có 50.0% 60.0% 60.0% 

2 Chăn nuôi 
        

 
a. Gia súc Con 355 152 80% Có 80.0% 90.0% 90.0% 

 
b.  ia cầm Con 2500 150 90% Có 70.0% 100.0% 100.0% 

3 
Thủy Hải Sản 

Đánh bắt          

 

b.  àu thuyền gần 

bờ 
 hiếc 45 45 50% Có 40.0% 75.0% 75.0% 

4 
Thủy hải sản Nuôi 

trồng         

 
b.  o  hồ nuôi Ha 35 26 30% Có 85.0% 100.0% 100.0% 

5 
Tiểu thủ công 

nghiệp   
15 100% Có 10.0% 20.0% 20.0% 

6 Buôn bán nhỏ 
  

17 100% Có 10.0% 30.0% 30.0% 

7 Ngành Nghề khác  gười 165 
 

45% Có 0.0% 0.0% 0.0% 

III Phường 3 

1 Trồng trọt 
        

 
a. Lúa Ha 139 336 35% Có 30.0% 60.0% 55.0% 
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b. Hoa màu Ha 3.2 15 100% Có 15.0% 20.0% 20.0% 

 
d.  ây hàng năm Ha 1 5 20% Không 35.0% 20.0% 20.0% 

 
e.  ây ăn quả Ha 1.5 17 30% Có 50.0% 70.0% 70.0% 

2 Chăn nuôi 
        

 
a. Gia súc Con 257 152 100% Có 70.0% 95.0% 95.0% 

 
b.  ia cầm Con 10000 165 45% Có 80.0% 100.0% 100.0% 

3 
Thủy Hải Sản 

Đánh bắt          

 

b.  àu thuyền gần 

bờ 
 hiếc 35 35 45% Có 40.0% 80.0% 80.0% 

4 
Thủy hải sản Nuôi 

trồng         

 
b.  o  hồ nuôi Ha 57 73 25% Có 85.0% 100.0% 100.0% 

 
c.  ồng bè Cái 35 13 30% Có 90% 100.0% 100.0% 

5 
Tiểu thủ công 

nghiệp   
5 100% Có 10.0% 30.0% 30.0% 

6 Buôn bán nhỏ 
  

13 100% Có 10.0% 30.0% 30.0% 

7 Ngành Nghề khác  gười 275 
 

47% Có 0.0% 0.0% 0.0% 

IV Phường 4 

1 Trồng trọt 
        

 
a. Lúa Ha 152 346 40% Có 30.0% 55.0% 55.0% 

 
b. Hoa màu Ha 4 19 80% Có 10.0% 30.0% 30.0% 

 
e.  ây ăn quả Ha 2.5 7 30% Có 50.0% 70.0% 70.0% 

2 Chăn nuôi 
        

 
a. Gia súc Con 411 152 100% Có 55.0% 80.0% 80.0% 

 
b.  ia cầm Con 30000 85 65% Có 70.0% 90.0% 90.0% 

3 
Thủy Hải Sản 

Đánh bắt          

 

b.  àu thuyền gần 

bờ 
 hiếc 25 25 50% Có 35.0% 70.0% 70.0% 

4 
Thủy hải sản Nuôi 

trồng         

 
b.  o  hồ nuôi Ha 14 30 25% Có 80.0% 95.0% 95.0% 

 
c.  ồng bè Cái 34 12 20% Có 90% 100.0% 100.0% 

5 
Tiểu thủ công 

nghiệp   
25 100% Có 10.0% 30.0% 30.0% 

6 Buôn bán nhỏ 
  

87 100% Có 10.0% 30.0% 30.0% 

7 Ngành Nghề khác  gười 305 
 

46% Có 0.0% 0.0% 0.0% 

V Phường 5 

1 Trồng trọt 
        

 
a. Lúa Ha 214 441 35% Có 30.0% 60.0% 60.0% 
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b. Hoa màu Ha 1.5 9 100% Có 10.0% 30.0% 30.0% 

 
e.  ây ăn quả Ha 2.5 11 35% Có 40.0% 70.0% 70.0% 

2 Chăn nuôi 
        

 
a. Gia súc Con 226 152 100% Có 50.0% 70.0% 70.0% 

 
b.  ia cầm Con 1835 112 90% Có 70.0% 90.0% 90.0% 

3 
Thủy Hải Sản 

Đánh bắt          

 

b.  àu thuyền gần 

bờ 
 hiếc 45 45 47% Có 40.0% 70.0% 70.0% 

4 
Thủy hải sản Nuôi 

trồng         

 
b.  o  hồ nuôi Ha 8 17 20% Có 80.0% 95.0% 95.0% 

 
c.  ồng bè Cái 12 6 20% Có 90% 100.0% 100.0% 

5 
Tiểu thủ công 

nghiệp   
17 100% Có 10.0% 30.0% 30.0% 

6 Buôn bán nhỏ 
  

45 100% Có 20.0% 30.0% 30.0% 

7 Ngành Nghề khác  gười 285 
 

48% Có 0.0% 0.0% 0.0% 

12. TH NG TIN TRUY N TH NG V  C NH B O S M 

TT Loại hình ĐVT Tỷ lệ Diễn giải chung 

1  ố hộ dân có tivi và tiếp cận với truyền hình  W  ỉnh % 98% 80% hộ dân tiếp cận và 

theo dõi thông tin dự báo 

thời tiết 2  ố hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh  W tỉnh % 100% 

3 

 ệ thống truyền thanh xã Có/không Có Có 5/5 thôn 

 hất lượng của hệ thống truyền thanh %  95% 
 ệ thống phát về tốt các cả 

các thôn (kể các thôn ở xa) 

 ệ thống cảnh báo sớm khác ( o mưa  đo gió  đo mực 

nước  kẻng  còi ủ  cồng chiêng ...) tại cộng đồng 
Có/không Không   

4 
 ỷ lệ hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát 

thanh 
% 95% 

 hát thanh thường xuyên 

hàng ngày 

5 
 ỷ lệ hộ dân được tiếp cận với các hình thức cảnh báo 

sớm khẩn cấp khác 
% 70%  iện thoại 

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) 

hộ 100% 

 áo cáo thường xuyên tình 

hình xả lũ hồ chứa nước 

 ả  rạch và hồ  ruồi 

7  ỷ lệ hộ sử dụng điện thoại di động % 95% 5% chủ yếu là người già 

8  ố hộ tiếp cận  nternet  % 35%  ắt mạng  nternet (Wifi) 

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 5 
5 5 thôn đều lập kế hoạch 

     của xã 
 hương án      của thôn 
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2 
 ố lượng trường học có kế hoạch 

     hàng năm 
 rường 4 

 ã triển khai cho trường 

lập kế hoạch      cho 

từng năm học 

 hương án      

3 
 ố lần diễn tập      trong 10 năm 

qua tại xã 
 ần 10  ã chủ động diễn tập 

 ấp trên không phân bố 

chỉ tiêu và kinh phí diễn 

tập 

4 
 ố thành viên  an chỉ huy      và 

     của xã 
 gười 30 có Quyết định cụ thể   

  -  rong đó số lượng nữ    gười 12 có Quyết định cụ thể 
 ậu cần trong công tác 

PCTT 

  

-  ố lượng đã qua đào tạo Q     -

     hoặc đào tạo tương tự về 

PCTT,  

 gười 10  ập huấn từ các dự án   

5 

 ố lượng lực lượng thanh niên xung 

kích  chữ thập đỏ  cứu hộ-cứu nạn tại 

xã 

 gười 82 

 ực lượng của xã và thôn 

(mỗi thôn từ 10 – 20 

người) 

 hục vụ công tác cứu hộ 

cứu nạn và hỗ trợ khắc 

phục sau      

  -  rong đó số lượng nữ     gười 20 
 iao nhiệm vụ sơ cấp cứu 

ban đầu 
 hục vụ công tác hậu cần 

6 
 ố lượng  uyên truyền viên 

            dựa vào cộng đồng 
 gười 9 

1 cán bộ đài truyền thanh 

và các trưởng thôn 
  

  
 rong đó số lượng nữ  đóng vai trò 

gì 
 gười 0 0   

7 
-  ăng lực hoạt động của tiểu ban 

     và đội xung kích thôn 
% 100 

tại các thôn đều có thành 

lập tiểu ban 
  

 II 
Số lượng Phương tiện  trang thiết 

bị PCTT tại x : 
        

  

- Ghe, thuyền:  hiếc 4 100% đạt so với nhu cầu   

- Áo phao  hiếc 135 90% đạt so với nhu cầu   

-  oa cầm tay  hiếc 3 20% đạt so với nhu cầu   

-  èn pin  hiếc 25 50% đạt so với nhu cầu   

-  áy phát điện dự phòng  hiếc 1 100% đạt so với nhu cầu   

-  ều bạt  hiếc 1 10 % đạt so với kế hoạch 

 -  e vận tải   hiếc 5 100% đạt so với nhu cầu  iều xe từ các thôn 

III Số lượng vật tư thiết bị dự phòng         

  - Bao bì Cái 500 
60% đạt so với kế hoạch 

được giao 
  

  - Mì tôm Thùng 100 
100% đạt so với kế hoạch 

được giao 
 ợp đồng với các quán 

  
-  ước uống Thùng 100 

100% đạt so với kế hoạch 

được giao 
0 

- Khác....   0 0 0 

 

14. C C L NH V C/NG NH NGH  Đ C THÙ KH C (Không có) 

TT Nội dung Tên thôn 
Tỷ lệ hộ tham 

gia 

Mức độ tổn thương của các cơ 

sở vật chất và phương tiện phục 

vụ cho ngành này 

(Cao/TB/Thấp) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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15. T NG H P HI N TR NG V  N NG L C PCTT và T BĐKH (Kiến thức  kỹ thuật  công nghệ)  

TT 
Liệt kê các loại Kiến thức  

Kinh nghiệm & Công nghệ  

Phường 

Nhất 
Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 

Đánh giá khả 

năng của x  

(Cao, Trung 

Bình, Thấp) 

1 Rủi ro với dân cư và cộng đồng 77.5% 76.9% 46.9% 64.4% 55.0% 64.1% 

a 

 ực lượng tham gia công tác 

     tổ xung kích được tập 

huấn nâng cao năng lực 

Không Không Không Không Không 0.0% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp 0.0% 

b 

 an chỉ huy       đội xung 

kích được tập huấn nâng cao 

năng lực 

 ó  ó Không Không  ó 60.0% 

Cao Cao  hấp  hấp Cao 0.0% 

c 
 ó kế hoạch      5 năm (được 

cập nhật hàng năm)  

 ó  ó Không  ó  ó 80.0% 

Cao Cao  hấp Cao Cao 0.0% 

d 
 ó phương án ứng phó thiên tai 

(    ) 

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

e 
 ó quy hoạch dân cư an toàn về 

thiên tai và        

 ó  ó  ó  ó Không 80.0% 

Cao Cao Cao Cao  hấp 0.0% 

g 
 ỷ lệ người dân có kiến thức và 

kinh nghiệm      &        

95% 95% 55% 65% 50% 72.0% 

Cao Cao TB TB TB 0.0% 

h 
 ỷ lệ hộ dân chủ động trong 

công tác PCTT 

95% 95% 100% 100% 70% 92.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

i  ỷ lệ phụ nữ và trẻ em biết bơi 

30% 25% 20% 50% 20% 29.0% 

 hấp  hấp  hấp TB  hấp 0.0% 

2 Hạ tầng công cộng  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

a 
 ó tổ tự quản các công trình 

công cộng. 

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

b 
 ó hoạt động duy tu bảo dưỡng 

công trình công cộng hàng năm 

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

3 Công trình thủy lợi 100.0% 100.0% 66.7% 100.0% 100.0% 93.3% 

a 
 ông trình thủy lợi có tính đến 

yếu tố         

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 
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b 

 hực hiện hoạt động duy tu bảo 

dưỡng hệ thống công trình thủy 

lợi hàng năm 

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

c 
 gười tham gia vận hành bảo 

dưỡng có kiến thức & kỹ năng 

 ó  ó Không  ó  ó 80.0% 

Cao Cao  hấp Cao Cao 0.0% 

4 Nhà ở 76.7% 88.3% 73.3% 95.0% 76.7% 82.0% 

a 

 ội xung kích có thực hiện hỗ 

trợ chằng chống nhà cửa cho 

người dân 

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

b 
 ỷ lệ hộ dân có kỹ năng kiến 

thức chằng chống nhà cửa 

90% 80% 70% 100% 50% 78.0% 

Cao Cao Cao Cao TB 0.0% 

c 
 ỷ lệ nhà ở đáp ứng tiêu chí nhà 

an toàn 

40% 85.00% 50% 85% 80% 68.0% 

 hấp Cao TB Cao Cao 0.0% 

5 
Kiến thức giữ gìn vệ sinh và 

môi trường 
80.0% 84.6% 74.0% 86.8% 42.0% 73.5% 

a 
 ỷ lệ hộ dân chấp hành thu gom 

rác thải 

100% 88% 70% 87% 60% 81.0% 

Cao Cao Cao Cao TB 0.0% 

b 
 ỷ lệ người dân có kiến thức giữ 

gìn vệ sinh và môi trường  

90% 85% 50% 87% 80% 78.4% 

Cao Cao TB Cao Cao 0.0% 

c 
 ỷ lệ thôn có tổ chức thu gom 

rác thải 

100% 100% 80% 100% 70% 90.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

d 
 ỷ lệ hộ dân có thực hiện phân 

loại rác 

10% 50% 70% 60% 0% 38.0% 

 hấp TB Cao TB  hấp 0.0% 

e 
 ó quy hoạch hệ thống nước 

sạch 

 ó  ó  ó  ó Không 80.0% 

Cao Cao Cao Cao  hấp 0.0% 

6 Y tế và quản lý dịch bệnh 90.0% 90.0% 90.0% 100.0% 90.0% 92.0% 

a 
 hả năng kiểm soát dịch bệnh 

của đơn vị y tế 

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

b 
 ỷ lệ người dân có ý thức vệ 

sinh  phòng ngừa dịch bệnh 

80% 80% 80% 100% 80% 84.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

7 Giáo dục 75.0% 100.0% 92.5% 100.0% 75.0% 88.5% 

a  ỷ lệ trường học có phương án 100% 100% 70% 100% 100% 94.0% 
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ứng phó thiên tai 
Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

b 
 oạt động tuyên truyền  phổ 

biến kiến thức      &      

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

c 
 ó tổ chức lớp dạy bơi cho trẻ 

em  

Không  ó  ó  ó Không 60.0% 

 hấp Cao Cao Cao  hấp 0.0% 

d 
 uyên truyền về      và 

     cho học sinh 

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

8 
Rừng và hiện trạng sản xuất 

quản lý 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

a 
 ỷ lệ rừng trồng phòng hộ được 

nghiệm thu 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) 0.0% 

b 
 ỷ lệ rừng phòng hộ được chăm 

sóc bảo vệ tốt 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) 0.0% 

c  ỷ lệ rừng có hoạt động sinh kế  

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) 0.0% 

d 
 ỷ lệ rừng được giao cho cộng 

đồng quản lý 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) 0.0% 

9 
Hoạt động sản xuất kinh 

doanh 
          0.0% 

a Trồng trọt 72.5% 97.0% 70.0% 96.8% 80.0% 83.3% 

- 

 ỷ lệ diện tích cây trồng được 

điều tiết nước tưới  tiêu (nước 

giếng khoan) 

100% 88% 90% 87% 70% 87.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

- 
 ỷ lệ hộ áp dụng kiến thức  kỹ 

thuật trồng trọt 

80% 100% 70% 100% 80% 86.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

- 

 óm có kế hoạch chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng vật nuôi để 

       

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

- 

 ỷ lệ hộ chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng để         trong 5 năm 

gần đây 

10% 100% 20% 100% 70% 60.0% 

 hấp Cao  hấp Cao Cao 0.0% 

b Chăn nuôi 63.3% 94.7% 56.7% 95.0% 96.7% 81.3% 

- 
 ó kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng con nuôi để        

 ó  ó Không  ó  ó 80.0% 

Cao Cao  hấp Cao Cao 0.0% 
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- 
 ỷ lệ đàn gia súc được tiêm 

phòng theo định kỳ 

90% 84% 70% 85% 90% 83.8% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

- 
 ộ áp dụng kiến thức kỹ thuật 

chăn nuôi 

Không  ó  ó  ó  ó 80.0% 

 hấp Cao Cao Cao Cao 0.0% 

c Thủy sản 40.0% 73.0% 42.0% 92.0% 76.0% 64.6% 

- 

 ỷ lệ hộ nuôi trồng thủy sản áp 

dụng kiến thức kỹ thuật    

     

70% 100% 20% 100% 90% 76.0% 

Cao Cao  hấp Cao Cao 0.0% 

- 
 ùng nuôi trồng thủy sản được 

quy hoạch 

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

- 

 ỷ lệ hộ nghèo nơi thường 

xuyên xảy ra thiên tai được vay 

vốn ngân hàng  

30% 65% 90% 60% 90% 67.0% 

 hấp TB Cao TB Cao 0.0% 

- 
 ó hỗ trợ vay vốn đầu tư trang 

thiết bị đánh bắt xa bờ 

Không  ó Không  ó  ó 60.0% 

 hấp Cao  hấp Cao Cao 0.0% 

- 
 ó quy hoạch khu neo đậu đảm 

bảo an toàn  

Không Không Không  ó Không 20.0% 

 hấp  hấp  hấp Cao  hấp 0.0% 

d Du lịch (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

- 
 ó quy hoạch phát triển du lịch 

trong  ế hoạch        

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) 0.0% 

- 

 ỷ lệ cơ sở kinh doanh dịch vụ 

du lịch đảm bảo an toàn khi có 

thiên tai 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) 0.0% 

- 

 ỷ lệ các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch được trang bị kiến 

thức kỹ năng        ơ cấp cứu 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) 0.0% 

- 

 ỷ lệ các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch được trang bị kiến 

thức kỹ thuật 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) 0.0% 

d Buôn bán và dịch vụ khác 80.0% 10.0% 100.0% 60.0% 100.0% 70.0% 

- 

 ỷ lệ các cơ sở kinh doanh buôn 

bán nhỏ lẻ được trang bị kiến 

thức kỹ năng      

80% 10% 100% 60% 100% 70.0% 

Cao  hấp Cao TB Cao 0.0% 

10 
Thông tin truyền thông và 

cảnh báo sớm 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

a  ổ chức tuyên truyền về  ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 
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          cho công đồng 
Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

b 
 ổ chức cung cấp thông tin cảnh 

báo sớm 

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

c 

 ỷ lệ người dân được cung cấp 

thông tin truyền thanh  cảnh báo 

sớm 

100% 100% 100% 100% 100% 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

d 
  thức chủ động theo dõi và 

truyền tin cảnh báo sớm của dân 

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

11 
Phòng chống thiên tai/ 

T BĐKH 
72.1% 74.3% 60.0% 100.0% 55.7% 72.4% 

a 
 ổ chức tuyên truyền về 

          cho cộng đồng 

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

b 
 ổ chức cung cấp thông tin cảnh 

báo sớm 

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

c 
 ỷ lệ người dân được tuyên 

truyền về           

100% 100% 50% 100% 70% 84.0% 

Cao Cao TB Cao Cao 0.0% 

d  ó lực lượng xung kích ở thôn 

 ó  ó  ó  ó  ó 100.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao 0.0% 

e 
 ổ chức hoặc tham gia diễn tập 

PCTT 

 ó  ó Không  ó Không 60.0% 

Cao Cao  hấp Cao  hấp 0.0% 

g 
 ỷ lệ thôn có các trang thiết bị 

và phương tiện      

5% 20% 70% 100% 20% 43.0% 

 hấp  hấp Cao Cao  hấp 0.0% 

h 
 hôn có đủ vật tư thiết bị dự 

phòng 

Không Không Không  ó Không 20.0% 

 hấp  hấp  hấp Cao  hấp 0.0% 

12 Giới trong PCTT và BĐKH 76.0% 28.0% 20.0% 32.0% 50.0% 41.2% 

a 
 ỷ lệ nữ là thành viên  an  hỉ 

huy PCTT & TKCN 

30% 10% 20% 10% 20% 18.0% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp 0.0% 

b 
 ỷ lệ nữ tham gia lực lượng ứng 

phó tìm kiếm cứu hộ cứu nạn 

100% 10% 10% 10% 20% 30.0% 

Cao  hấp  hấp  hấp  hấp 0.0% 

c 
 ỷ lệ nữ tham gia các hoạt động 

     tại cộng đồng  

100% 10% 30% 30% 50% 44.0% 

Cao  hấp  hấp  hấp TB 0.0% 
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d 
 ỷ lệ nữ có kiến thức kỹ năng 

     và         

50% 10% 40% 10% 60% 34.0% 

TB  hấp  hấp  hấp TB 0.0% 

e 

 ực lượng      được tập huấn 

về kiến thức     và  ồng ghép 

giới trong      và      

 ó  ó Không  ó  ó 80.0% 

Cao Cao  hấp Cao Cao 0.0% 

Khả năng của thôn (Cao  Trung 

Bình  Thấp) 

78.80% 79.77% 70.86% 87.28% 78.36% 79.0% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

 

16. T NG H P T NH TR NG D  B  T N TH  NG THEO    

TT TTDBTT (%) 
Tình trạng DBTT Thôn (%) Tổng % tình 

trạng DBTT 

của    Phường Nhất Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 

B4  Dân cư và cộng đồng 55.89% 49.86% 46.84% 44.43% 47.45% 48.89% 

 - 
 ỷ lệ đối tượng dễ bị tổn 

thương trên tổng dân số  

34.32% 41.27% 44.39% 44.61% 47.31% 42.38% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

 -  ỷ lệ nữ trong nhóm      
52.16% 48.39% 52.26% 54.03% 54.17% 52.20% 

TB  hấp TB TB TB TB 

 - 
 ỷ lệ phụ nữ đơn thân trên 

tổng dân số 

0.60% 0.49% 0.59% 0.32% 0.57% 0.52% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

 - 

 ỷ lệ người dân sinh sống ở 

vùng có nguy cơ cao trên 

tổng dân số 

100.00% 58.76% 77.49% 81.46% 77.55% 79.05% 

Cao TB Cao Cao Cao Cao 

-  
 ỷ lệ điểm sơ tán dân cư 

chưa đảm bảo 

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

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

 - 
 ỷ lệ đường sơ tán thiếu an 

toàn 

100.00% 100.00% 30.00% 30.00% 30.00% 58.00% 

Cao Cao  hấp  hấp  hấp TB 

 -  ỷ lệ trẻ em chưa biết bơi 
70% 60% 80% 55% 80% 69.00% 

Cao TB Cao TB Cao TB 

 - 

 ỷ lệ điểm nguy cơ cao 

chưa được cắm biển cảnh 

báo 

90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

B5 Hạ tầng công cộng 18.28% 20.66% 23.11% 22.42% 30.55% 23.01% 

- 

 ỷ lệ hệ thống điện chưa 

kiên cố chưa an toàn (cột  

dây  trạm) 

0.00% 20.83% 11.11% 3.33% 14.59% 9.97% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 

 ỷ lệ hệ thống điện sau 

công tơ chưa kiên cố chưa 

an toàn  

48.48% 44.44% 35.06% 21.81% 31.40% 36.24% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

-  ỷ lệ đường đất 27.8% 25.0% 12.5% 40.7% 55.6% 32.32% 
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 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

-  ỷ lệ cầu yếu tạm 
0% 0% (-) 0% 0.0% 0.00% 

 hấp  hấp (-)  hấp  hấp Thấp 

- 
 ỷ lệ cống  ngầm tràn 

yếu tạm 

0% 0% 0% 0% 0% 0.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 
 ỷ lệ phòng học bán kiên 

cố tạm 

(-) (-) (-) 1.69% 0.0% 0.85% 

(-) (-) (-)  hấp  hấp Thấp 

- 

 ỷ lệ trường học nằm trong 

vùng nguy cơ ngập theo 

kịch bản nước biển dâng. 

(-) (-) (-) 66.67% 70.0% 68.34% 

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

-  ơ sở y tế bán kiên cố tạm 
(-) (-) (-) (-) 0% 0.00% 

(-) (-) (-) (-)  hấp Thấp 

- 
 rụ sở      và  hà văn 

hoá xã bán kiên cố tạm 

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

(-)  hấp (-) (-)  hấp Thấp 

- 
 hà văn hóa thôn bán kiên 

cố tạm 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

-  hợ bán kiên cố tạm 
0.0% (-) (-) 0.0% 100.0% 33.33% 

 hấp (-) (-)  hấp Cao Thấp 

- 
 ỷ lệ  ống thoát nước 

yếu tạm 

70% 75% 80% 90% 95% 82.00% 

TB Cao Cao Cao Cao Cao 

B6 Công trình thủy lợi 25.05% 43.18% 24.57% 14.84% 23.82% 26.29% 

- 
 ỷ lệ đê bán kiên cố chưa 

kiên cố 

45.65% 0.00% 53.85% 14.71% 52.05% 33.25% 

 hấp  hấp TB  hấp TB  hấp 

- 
 è bán kiên cố  chưa kiên 

cố 

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

 hấp (-) (-) (-) (-) Thấp 

- 
 ênh  ương bán kiên 

cố chưa kiên cố 

54.55% 72.73% 44.44% 44.64% 43.21% 51.91% 

TB Cao  hấp  hấp  hấp TB 

- 
 ống thủy lợi bán kiên cố  

chưa kiên cố 

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

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 
 rạm bơm bán kiên cố chưa 

kiên cố 

(-) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 

(-) Cao  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 
 ập  huỷ  ợi bán kiên cố  

chưa kiên cố 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

B7 Nhà ở 19.15% 12.97% 24.77% 12.82% 17.22% 17.38% 

-  ỷ lệ nhà ở thiếu kiên 40.21% 27.37% 52.81% 24.45% 28.84% 34.74% 
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cố đơn sơ  hấp  hấp TB  hấp  hấp Thấp 

- 
 ỷ lệ nhà có        thiếu 

kiên cố đơn sơ 

24.64% 18.10% 25.05% 12.64% 16.40% 19.37% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 

 ỷ lệ nhà có phụ nữ đơn 

thân làm chủ hộ thiếu kiên 

cố đơn sơ 

1.31% 1.28% 7.14% 3.27% 9.46% 4.49% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 
 ỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố 

trong vùng nguy cơ cao 

10.44% 5.12% 14.07% 10.90% 14.18% 10.94% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

B8 
Nguồn Nước  Nước sạch 

và VSMT 
6.06% 6.05% 6.06% 6.04% 6.03% 6.05% 

- 

 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% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 

 ỷ lệ hộ dân không tiếp cận 

được nguồn nước sạch 

(nước máy) 

15.14% 15.12% 15.15% 15.11% 15.07% 15.12% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 

 ỷ lệ hộ có phụ nữ làm chủ 

hộ chưa tiếp cận nước 

sạch(nước máy) 

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

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 

 ỷ lệ hộ dân phải lấy nước 

xa nơi cư trú trên 3km ( o 

nhiễm mặn  ạn hán kéo 

dài) 

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

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 

 ỷ lệ hộ dân không có  hà 

vệ sinh đảm bảo ( hà    

tam và không có) 

15.14% 15.12% 15.15% 15.11% 15.07% 15.12% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

B9 Hiện trạng bệnh phổ biến 5.53% 5.53% 5.53% 5.53% 5.53% 5.53% 

- 

 ỷ lệ người dân mắc các 

bệnh phổ biến (sốt rét  sốt 

xuất huyết  viêm đường hô 

hấp  phụ khoa…) 

1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 

 ỷ lệ mắc các bệnh phổ 

biến sau thiên tai (đau mắt 

đỏ  tiêu chảy  sốt xuất 

huyết  phụ khoa …) 

25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 

 ó xu hướng gia tăng các 

bệnh khi xảy ra thời tiết cực 

đoan (nắng nóng  rét hại 

kéo dài; mưa ẩm ... 

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.50% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 

 ỷ lệ trang thiết bị khám 

chữa bệnh tại cơ sở y tế còn 

thiếu theo tiêu chuẩn 

0% 0% 0% 0% 0% 0.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

-  ơ sở y tế bán kiên cố tạm 
0% 0% 0% 0% 0% 0.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

B10 Rừng (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

-  ỷ lệ rừng trong vùng nguy (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
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cơ cao đối với thiên tai (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

- 

 ỷ lệ rừng trong vùng ngập 

do nước biển dâng theo kịch 

bản 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

- 
 ỷ lệ rừng trong vùng nguy 

cơ cao sạt lở 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

- 

 ỷ lệ rừng trong vùng nguy 

cơ nắng nóng  hạn hán kéo 

dài  

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

- 

 ỷ lệ rừng không thể khôi 

phục do tác động của thiên 

tai 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

B11 Hoạt động S KD             

a 

Trồng trọt 15.55% 33.75% 38.75% 44.45% 44.44% 35.39% 

-  ỷ lệ diện tích lúa  hoa 

màu nằm trong vùng thường 

xuyên chịu ảnh hưởng của 

thiên tai       

18.33% 36.25% 42.50% 51.67% 53.33% 40.42% 

 hấp  hấp  hấp TB TB Thấp 

-   ỷ lệ thiệt hại trên tổng 

diện tích lúa  hoa màu (3 

năm gần đây) 

10.00% 28.75% 32.50% 30.00% 26.67% 25.58% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

-   ỷ lệ lúa  hoa màu trong 

vùng nguy cơ nắng nóng  

hạn hán nước biển dâng sạt 

lở  thời tiết cực đoan  

18.33% 36.25% 41.25% 51.67% 53.33% 40.17% 

 hấp  hấp  hấp TB TB Thấp 

b 

Chăn nuôi 64.10% 82.00% 82.00% 71.50% 72.00% 74.32% 

-   ỷ lệ cơ sở hộ chăn nuôi 

có chuồng trại chưa kiên cố 

60.00% 75.00% 60.00% 50.00% 65.00% 62.00% 

TB Cao TB TB TB TB 

-   ỷ lệ cơ sở hộ chăn nuôi 

chưa đảm bảo vệ sinh 

( hưa có bể chứa chất thải  

hầm  iogas…) 

80.00% 70.00% 80.00% 75.00% 75.00% 76.00% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

-   ỷ lệ hộ chăn nuôi nằm 

trong vùng nguy cơ cao của 

thiên tai 

50.00% 95.00% 97.50% 85.00% 80.00% 81.50% 

TB Cao Cao Cao Cao Cao 

-   ỷ lệ thiệt hại trên tổng 

đàn nuôi (3 năm gần đây). 

75.50% 75.00% 75.00% 62.50% 60.00% 69.60% 

Cao Cao Cao TB TB TB 

-  ỷ lệ hộ chăn nuôi trong 

vùng nguy cơ nắng 

nóng nước biển dâng  thời 

tiết cực đoan 

55.00% 95.00% 97.50% 85.00% 80.00% 82.50% 

TB Cao Cao Cao Cao Cao 

c  

Thủy Sản  84.14% 84.29% 83.93% 81.79% 83.07% 83.44% 

-   ỷ lệ diện tích nuôi bờ 

bao bằng đất 

95.00% 90.00% 95.00% 90.00% 90.00% 92.00% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

-   ỷ lệ thiệt hại trên tổng 85.00% 85.00% 87.50% 85.00% 85.00% 85.50% 
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diện tích nuôi trồng (3 năm 

gần đây) 
Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

-   ỷ lệ diện tích nuôi trồng 

thủy sản trong vùng nguy 

cơ nắng nóng nước biển 

dâng  thời tiết cực đoan 

90.00% 100.00% 100.00% 97.50% 97.50% 97.00% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

-   ỷ lệ thuyền đánh bắt 

nhỏ  thô sơ 

99.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.00% 99.60% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

-   ỷ lệ thuyền đánh bắt 

thiếu trang thiết bị thiết yếu 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

-   ỷ lệ thiệt hại trên tổng 

phương tiện đánh bắt (3 

năm gần đây) 

40.00% 40.00% 40.00% 35.00% 40.00% 39.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

-  ỷ lệ ngư dân bị ảnh 

hưởng tới sinh kế trong mùa 

thiên tai 

80.00% 75.00% 65.00% 65.00% 70.00% 71.00% 

Cao Cao TB TB Cao Cao 

d 

  

  

Du lịch (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

- Tỷ lệ cơ sở kinh doanh du 

lịch bị thiệt hại trên tổng số 

cơ sở kinh doanh (3 năm 

gần đây) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

-  ỷ lệ cơ sở kinh doanh du 

lịch trong vùng nguy cơ sạt 

lở thời tiết cực đoan 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 

g 

Tiểu thủ công nghiệp và 

buôn bán 
17.5% 20.0% 17.5% 20.0% 17.5% 18.50% 

-   ỷ lệ hộ buôn bán nhỏ lẻ 

có hàng quán không đảm 

bảo an toàn khi có thiên tai 

25% 30% 25% 30% 20% 26.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

-  ỷ lệ các hộ buôn bán nhỏ 

lẻ bị thiệt hại trên tổng số 

hộ buôn bán (3 năm gần 

đây) 

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 11.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

B12 
Thông tin truyền thông và 

cảnh báo sớm 
19.3% 19.3% 19.3% 19.3% 19.3% 19.25% 

- 
 ỷ lệ hộ trên tổng số hộ 

chưa có tivi/radio 

2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 
 ỷ lệ hộ trên tổng số hộ 

chưa có điện thoại di động  

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

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 
 ỷ lệ hộ trên tổng số hộ 

chưa tiếp cận với Internet 

65% 65% 65% 65% 65% 65.00% 

TB TB TB TB TB TB 

- 
 ỷ lệ địa bàn dân cư thiếu 

loa truyền thanh 

5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 
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B13 
Phòng chống thiên 

tai/T BĐKH 
23.1% 23.1% 23.1% 23.1% 23.1% 23.10% 

- 

 ỷ lệ phương tiện trang 

thiết bị còn thiếu theo kế 

hoạch  

32.86% 32.86% 32.86% 32.86% 32.86% 32.86% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 
 ỷ lệ vật tư dự phòng còn 

thiếu theo kế hoạch 

13.33% 13.33% 13.33% 13.33% 13.33% 13.33% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

B14 
Giới trong PCTT và biến 

đổi khí hậu 
36.94% 37.03% 36.91% 36.59% 36.91% 36.88% 

- 
 y lệ nữ đơn thân làm chủ 

hộ 

2.87% 2.41% 2.81% 1.40% 2.83% 2.46% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 
 ỷ lệ nam đơn thân làm chủ 

hộ 

1.83% 2.75% 1.73% 1.56% 1.73% 1.92% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 
 ỷ lệ nam làm các ngành 

nghề có tính rủi ro cao 

70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 

TB TB TB TB TB TB 

- 
 ỷ lệ nữ làm các ngành 

nghề có tính rủi ro cao 

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

 hấp  hấp  hấp  hấp  hấp Thấp 

- 

 ỷ 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% 

Cao Cao Cao Cao Cao Cao 

Đánh giá chung TTDBTT của 

thôn 

30.04% 33.67% 33.26% 30.98% 32.84% 32.16% 

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

1. RỦI RO V I D N C  V  C NG Đ NG  

Loại 

hình TT 

/BĐKH 

Tên 

Thôn 

Tổng số 

hộ 

Năng lực PCTT 

T BĐKH  

(Kỹ 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) 

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

Bão 

 hường 

 hất 
383 Cao (77.5%) 

Trung bình 

(55.89%) 

-  guy cơ bị thiệt hại về người 

khi có bão 

- TB 

 hường 2 291 Cao (76.9%) 
 hấp 

(49.86%) 

-  guy cơ bị thiệt hại về người 

khi có bão 

-  hấp 

 hường 3 462  hấp (46.9%) 
 hấp 

(46.84%) 

- -  guy cơ bị thiệt hại về người 

khi có bão 

-  hấp 

 hường 4 642 Trung bình (64.4%) 
 hấp 

(44.43%) 

- -  guy cơ bị thiệt hại về người 

khi có bão 

-  hấp 

 hường 5 637 Trung bình (55.0%) 
 hấp 

(47.45%) 

- -  guy cơ bị thiệt hại về người 

khi có bão 

-  hấp 

Toàn xã 2415 Trung bình (64.1%) 
 hấp 

(48.89%) 

- -  guy cơ bị thiệt hại về người 

khi có bão 
-  hấp 

Ngập lụt 

 hường 

 hất 
383 Cao (77.5%) 

Trung bình 

(55.89%) 

- -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và 

trẻ em khi có lũ lụt. 

- Trung bình 

 hường 2 291 Cao (76.9%) 
 hấp 

(49.86%) 

- -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và 

trẻ em khi có lũ lụt. 

-  hấp 

 hường 3 462  hấp (46.9%) 
 hấp 

(46.84%) 

- -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và 

trẻ em khi có lũ lụt. 

-  hấp 

 hường 4 642 Trung bình (64.4%) 
 hấp 

(44.43%) 

- -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và 

trẻ em khi có lũ lụt. 

-  hấp 

 hường 5 637 Trung bình (55.0%) 
 hấp 

(47.45%) 

- -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và 

trẻ em khi có lũ lụt. 

-  hấp 

Toàn xã 2415 Trung bình (64.1%) 
 hấp 

(48.89%) 

- -  guy cơ đuối nước ở phụ nữ và 

trẻ em khi có lũ lụt. 
-  hấp 

Ghi chú: Địa hình xã thuộc khu vực ven biển nên chịu tác động từ bão và ngập lụt rất lớn, đặc biệt trận lũ năm 1999 gây 

thiệt hại lớn về người và tài sản, ước tính trên 75 tỷ đồng, tuy nhiên những năm gần đây việc ứng phó tốt hơn, người dân 

có ý thức hơn nên rủi ro ở mức độ thấp – trung bình. 

 

2. H  T NG C NG C NG 

Loại 

hình 

Thiên 

tai/B

ĐKH 

Tên 

Thôn 

Tổng 

số hộ 

Năng lực 

PCTT 

T BĐKH 

( ỹ 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) 
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Bão 
5/5 

thôn 
2415 Cao (100%) 

 hấp 

(23.01%) 

-  guy cơ thiệt hại hệ thống điện sau công tơ khi 
có bão 

-  hấp 

Ngập 

lụt 

 hường 

 hất 
383 Cao (100%) 

 hấp 

(18.28%) 

-  guy cơ thiệt hại về đường giao thông khi có lụt 
-  guy cơ thiệt hại về cống khi có ngập lụt 

-  hấp 

-  hấp 

 hường 

2 
291 Cao (100%)  hấp 

(20.66%) 

-  guy cơ thiệt hại về đường giao thông khi có lụt 
-  guy cơ thiệt hại về cống khi có ngập lụt 

-  hấp 

-  hấp 

 hường 

3 
462 Cao (100%)  hấp 

(23.11%) 

-  guy cơ thiệt hại về đường giao thông khi có lụt 
-  guy cơ thiệt hại về cống khi có ngập lụt 

-  hấp 

-  hấp 

 hường 

4 
642 Cao (100%)  hấp 

(22.42%) 

-  guy cơ thiệt hại về đường giao thông khi có lụt 
-  guy cơ thiệt hại về cống khi có ngập lụt 

-  hấp 

-  hấp 

 hường 

5 
637 Cao (100%)  hấp 

(30.55%) 

-  guy cơ thiệt hại về đường giao thông khi có lụt 
-  guy cơ thiệt hại về cống khi có ngập lụt 

-  hấp 

-  hấp 

Toàn xã 2415 Cao (100%) 
 hấp 

(23.01%) 

-  guy cơ thiệt hại về đường giao thông khi có lụt 
-  guy cơ thiệt hại về cống khi có ngập lụt 

-  hấp 

-  hấp 

Ghi chú: Các thôn đã có nhà văn hóa kiên cố. Cầu, cống, ngầm tràn trên toàn xã phần lớn đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Nhiều đoạn đường giao thông thường bị ngập sâu khi có lũ, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân (trung bình 

3 đợt ngập lụt/năm)  

 

3. C NG TR NH THỦY L 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 
5/5 

thôn 
2415 Cao (93.3%) 

 hấp 

(26.29%) 

- Nguy cơ thiệt hại về  ê khi có bão 

cấp 11 trở lên 

-  hấp 

Ngập lụt 

 hường 

 hất 
383 Cao (100%) 

 hấp 

(25.05%) 

-  guy cơ thiệt hại về  ênh  ương 
khi có lụt 

-  hấp 

 hường 

2 
291 Cao (100%) 

 hấp 

(43.18%) 

-  guy cơ thiệt hại về  ênh  ương 
khi có lụt 

-  guy cơ thiệt hại về trạm bơm khi 
có lụt 

-  hấp 

 

- Cao 

 

 hường 

3 
462 Trung bình (66.7%) 

 hấp 

(24.57%) 

-  guy cơ thiệt hại về  ênh  ương 
khi có lụt 

-  hấp 

 hường 

4 
642 Cao (100%) 

 hấp 

(14.84%) 

-  guy cơ thiệt hại về  ênh  ương 
khi có lụt 

-  hấp 

 hường 

5 
637 Cao (100%) 

 hấp 

(23.82%) 

-  guy cơ thiệt hại về  ênh  ương 
khi có lụt 

-  hấp 

 

Toàn xã 2415 Cao (93.3%) 
 hấp 

(26.29%) 

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

-  hấp 

Ghi chú:  Hiện trạng công trình thủy lợi trên toàn xã hiện có 26.29% chưa kiên cố/tạm. Trong đó, xã đặc biệt có lượng 

lớn về hệ thống đê, kè (30km) bao bọc quanh đầm phá. 
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4. NH    

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 và 

ngập lụt 

(trên 1-3m) 

5/5 thôn 2415 Cao (82.0%) 
 hấp 

(17.38%) 

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

ngập lụt 1-3m 

-  hấp 

Ghi chú: Tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố/đơn sơ trên toàn xã  chiếm 17.38% trong đó số nhà thiếu kiên cố/đơn sơ có phụ nữ 

đơn thân làm chủ hộ chiếm 3.21%. 

 

5. NGU N N  C  N  C S CH V  V  SINH M I TR  NG 

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) 

Ngập lụt 

 hường 

 hất 
383 Cao (80.0%) 

 hấp 

(6.06%) 

-  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 
rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ thiệt hại về nhà vệ sinh 
khi bị ngập lụt 

-  guy cơ thiếu nước sạch khi bị 
ngập lụt 

-  hấp 
 

-  hấp 
 

-  hấp 

 hường 

2 
291 Cao (84.6% 

 hấp 

(6.05%) 

-  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 
rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ thiệt hại về nhà vệ sinh 
khi bị ngập lụt 

-  guy cơ thiếu nước sạch khi bị 
ngập lụt 

-  hấp 
 

-  hấp 
 

-  hấp 

 hường 

3 
462 Cao (74.0% 

 hấp 

(6.06%) 

-  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 
rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ thiệt hại về nhà vệ sinh 
khi bị ngập lụt 

-  guy cơ thiếu nước sạch khi bị 

ngập lụt 

-  hấp 
 

-  hấp 
 

-  hấp 

 hường 

4 
642 Cao (86.8% 

 hấp 

(6.04%) 

-  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 
rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ thiệt hại về nhà vệ sinh 
khi bị ngập lụt 

-  guy cơ thiếu nước sạch khi bị 
ngập lụt 

-  hấp 
 

-  hấp 
 

-  hấp 

 hường 

5 
637  hấp (42.0%) 

 hấp 

(6.03%) 

-  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 
rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ thiệt hại về nhà vệ sinh 
khi bị ngập lụt 

-  guy cơ thiếu nước sạch khi bị 
ngập lụt 

-  hấp 
 

-  hấp 
 

-  hấp 
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Toàn xã 2415 Cao (73.5%) 
 hấp 

(6.05%) 

-  guy cơ ô nhiễm môi trường diện 
rộng khi bị ngập lụt 

-  guy cơ thiệt hại về nhà vệ sinh 
khi bị ngập lụt 

-  guy cơ thiếu nước sạch khi bị 
ngập lụt 

-  hấp 
 

-  hấp 
 

-  hấp 

Ghi chú:  Có 10.8% tỷ lệ hộ dân trên toàn xã chưa được tiếp cận sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh (nước máy)  và 

chưa có nhà vệ sinh đạt chuẩn. 

 

6. Y T  V  QU N L  D CH B NH 

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) 

Ngập lụt 5/5 thôn 2415 Cao (92.0%) 
 hấp 

(5.53%) 
-  guy cơ  ịch bệnh ở người sau lụt -  hấp 

Ghi chú : Tỷ lệ người dân mắc các bệnh phổ biến sau thiên tai trên toàn xã là khá cao (25.0%), Tuy nhiên nguy cơ dịch 

bệnh chủ yếu là sau lũ lụt. 

 

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) 

Bão  hường 4 642 Cao (100.0%)  hấp (1.69%) 

-  guy cơ thiệt 
hại trường học 

khi có bão  

-  hấp 

Ghi chú: Hiện trạng có 1.69% phòng học trên toàn xã bán kiên cố và tạm, không có trường học nào nằm trong vùng 

nguy cơ cao về thiên tai.  

 

8. RỪNG (Không có) 

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) 

       

9. TR NG TR T 

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

Bão/Ngập  

lụt 

 hường 

 hất 
383 Cao (72.5%) 

Thấp 

(15.55%) 

-  guy cơ thiệt hại về  lúa, hoa 

màu khi có bão/ngập lụt 

-  hấp 

 hường 

2 
291 Cao (97.0%) 

Thấp 

(33.75%) 

-  guy cơ thiệt hại về  lúa, hoa 

màu khi có bão/ngập lụt 

-  hấp 

 hường 

3 
462 Cao (70.0%) 

Thấp 

(38.75%) 

-  guy cơ thiệt hại về  lúa, hoa 

màu khi có bão/ngập lụt 

-  hấp 

 hường 

4 
642 Cao (96.5%) 

Thấp 

(44.45%) 

-  guy cơ thiệt hại về  lúa, hoa 

màu khi có bão/ngập lụt 

- TB 

 hường 

5 
637 Cao (80.0%) 

Thấp 

(44.44%) 

-  guy cơ thiệt hại về  lúa, hoa 

màu khi có bão/ngập lụt 

- TB 

Toàn xã 2415 Cao (83.3%) 
Thấp 

(35.39%) 

-  guy cơ thiệt hại về  lúa, hoa 

màu khi có bão/ngập lụt 

-  hấp 

Ghi chú: Phần lớn diện tích đất sản xuất trên địa bàn xã là đất nông nghiệp. Tỷ lệ thiệt hại trong 3 năm gây đây nhất trên 

địa bàn xã khá lớn 25.58%. 

 

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 

 hường 

 hất 
383 

Trung bình 

(63.3%) 

Trung 

bình 

(64.1%) 

-  guy cơ thiệt hại về chuồng trại khi có 
bão xảy ra 

- Cao 

 hường 

2 
291 Cao (94.7%) 

Cao 

(82.0%) 

-  guy cơ thiệt hại về chuồng trại khi có 
bão xảy ra 

- Cao 

 hường 

3 
462 

Trung bình 

(56.7%) 

Cao 

(82.0%) 

-  guy cơ thiệt hại về chuồng trại khi có 
bão xảy ra 

- Cao 

 hường 

4 
642 Cao (95.0%) 

Cao 

(71.5%) 

-  guy cơ thiệt hại về chuồng trại khi có 
bão xảy ra 

- Cao 

 hường 

5 
637 Cao (96.7%) 

Cao 

(72.0%) 

-  guy cơ thiệt hại về chuồng trại khi có 
bão xảy ra 

- Cao 

Toàn xã 2415 Cao (81.3%) 
Cao 

(74.32%) 

-  guy cơ thiệt hại về chuồng trại khi có 
bão xảy ra 

- Cao 

Ngập lụt 

 hường 

 hất 
383 

Trung bình 

(63.3%) 

Trung 

bình 

(64.1%) 

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

 hường 

2 
291 Cao (94.7%) 

Cao 

(82.0%) 

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

- TB 

 hường 

3 
462 

Trung bình 

(56.7%) 

Cao 

(82.0%) 

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

- TB 
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 hường 

4 
642 Cao (95.0%) 

Cao 

(71.5%) 

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

- TB 

 hường 

5 
637 Cao (96.7%) 

Cao 

(72.0%) 

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

- TB 

Toàn xã 2415 Cao (81.3%) 
Cao 

(74.32%) 

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

- TB 

Ghi chú: Xã có kế hoạch về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thích ứng BĐKH, tỷ lệ về số hộ áp dụng kỹ thuật chăn 

nuôi chiếm 80.0%. 

 

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) 

 ão  ngập 

lụt 

 hường 

 hất 
383  hấp (40.0%) 

Cao 

(84.14%) 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi trồng 

thủy sản khi có bão ngập lụt 

-  guy cơ mất  sản lượng thủy sản khi bị 
bão ngập lụt 

-  guy cơ thiệt hại về thuyền  đò  ngư lưới 
cụ khi có bão 

-  guy cơ ngư dân gặp nguy hiểm tính 
mạng khi đánh bắt trên đầm phá 

- Cao 

 

- Cao 

 

- Cao 

 

- TB 

 hường 

2 
291 Cao (73.0%) 

Cao 

(84.29%) 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi trồng 

thủy sản khi có bão ngập lụt 

-  guy cơ mất  sản lượng thủy sản khi bị 
bão ngập lụt 

-  guy cơ thiệt hại về thuyền  đò  ngư lưới 
cụ khi có bão 

-  guy cơ ngư dân gặp nguy hiểm tính 
mạng khi đánh bắt trên đầm phá 

- Cao 

 

- Cao 

 

- Cao 

 

- TB 

 hường 

3 
462  hấp (42.0%) 

Cao 

(83.93%) 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi trồng 

thủy sản khi có bão ngập lụt 

-  guy cơ mất  sản lượng thủy sản khi bị 
bão ngập lụt 

-  guy cơ thiệt hại về thuyền  đò  ngư lưới 
cụ khi có bão 

-  guy cơ ngư dân gặp nguy hiểm tính 
mạng khi đánh bắt trên đầm phá 

- Cao 

 

- Cao 

 

- Cao 

 

- TB 

 hường 

4 
642 Cao (92.0%) 

Cao 

(81.79%) 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi trồng 

thủy sản khi có bão ngập lụt 

-  guy cơ mất  sản lượng thủy sản khi bị 
bão ngập lụt 

- Nguy cơ thiệt hại về thuyền  đò  ngư lưới 

cụ khi có bão 

-  guy cơ ngư dân gặp nguy hiểm tính 
mạng khi đánh bắt trên đầm phá 

- Cao 

 

- Cao 

 

- Cao 

 

- TB 

 hường 

5 
637 Cao (76.0%) 

Cao 

(83.07%) 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi trồng 

thủy sản khi có bão ngập lụt 

- Cao 
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- Nguy cơ mất  sản lượng thủy sản khi bị 

bão ngập lụt 

-  guy cơ thiệt hại về thuyền  đò  ngư lưới 
cụ khi có bão 

-  guy cơ ngư dân gặp nguy hiểm tính 
mạng khi đánh bắt trên đầm phá 

- Cao 

 

- Cao 

 

- TB 

Toàn xã 2415  hấp (64.6%) 
Cao 

(83.44%) 

-  guy cơ hư hỏng bờ bao  ao hồ nuôi trồng 

thủy sản khi có bão ngập lụt 

-  guy cơ mất  sản lượng thủy sản khi bị 
bão ngập lụt 

-  guy cơ thiệt hại về thuyền  đò  ngư lưới 
cụ khi có bão 

-  guy cơ ngư dân gặp nguy hiểm tính 
mạng khi đánh bắt trên đầm phá 

- Cao 

 

- Cao 

 

- Cao 

 

- TB 

Ghi chú: 5/5 thôn có tỷ lệ hộ nuôi trồng thủy sản áp dụng kiến thức kỹ thuật TƯ BĐKH trên toàn xã là khá cao (76.0%). 

 

12. DU L CH (Không có) 

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) 

       

 

13. BU N B N V  TI U THỦ C NG NGHI P 

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) 

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

B o/lụt 5/5 thôn 2415 Cao (70.0%) 
Thấp 

(18.50%) 

-  guy cơ gián đoạn kinh doanh 

và thiệt hại hàng hóa khi có 

bão lụt 

-  hấp 

Ghi chú: Năng lực PCTT/TƯ BĐKH tại xã là khá cao, do vậy, vào mùa mưa bão, các hộ dân đều chủ động trong các 

công tác phòng tránh, cất trữ hàng hóa an toàn.  

14. TH NG TIN TRUY N TH NG V  C NH B O S M 

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) 

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

B o/Ngập 

lụt 
5/5 thôn 2415 Cao (100%) 

Thấp 

(19.25%) 

-  hiếu thông tin về tác động trực 
tiếp của      để có lựa chọn 

SX-KD phù hợp 

-  hấp 

Ghi chú: Hệ thống truyền thanh của xã hoạt động tốt nhưng chủ yếu tuyên truyền về chủ trương chính sách và hoạt 

động sản xuất kinh doanh, tuyên truyền về PCTT,BĐKH còn ít 
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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) 

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

B o /Ngập 

lụt 
5/5 thôn 2415 Cao (72.4%) 

Thấp 

(23.10%) 

-  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: Thường xuyên bị thiên tai bão, lụt, trong các năm gần đây tại xã tổ chức diễn tập PCTT nhưng chỉ có 3/5 thôn 

trọng điểm được tham gia.  

 

16. GI I TRONG PCTT V  BĐKH  

Loại hình 

Thiên 

tai/BĐK

H 

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) 

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

Bão/Lũ 

lụt 

Toàn 

xã 
2415 Thấp (41.2%) 

Thấp 

(36.88%) 

-  guy cơ  hụ nữ và Nam giới bị tại nạn 
khi tham gia hoạt động      

 

-  hấp 

Ghi chú:Tỷ lệ nữ tham gia vào các hoạt động liên quan đến PCTT của xã còn khá thấp (44.0%). 

 

D. T NG H P K T QU  Đ NH GI  V  Đ   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  

Thứ 

tự 

ưu 

tiên 

Rủi ro TT 

và 

RRBĐKH 

TTDBTT 

 

Nguyên nhân 

(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 

 

Mức độ 

khả thi 

(Cao,TB

, Thấp) 

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

1 -  guy cơ ô 
nhiễm môi 

trường diện 

rộng khi có 

bão/ lụt 

- 20% hộ dân chưa sử 

dụng nước sạch 

-  15,12 % hộ dân chưa có 

nhà vệ sinh 

-  20% hộ dân chưa được 

thu gom rác thải 

-  10% hộ dân thiếu ý thức 

bảo vệ môi trường , còn 

vứt rác bừa bãi 

- Mộ số hộ dân không có kinh phí 

để kết nối hệ thống nước sạch 

- Hộ nghèo chưa có kinh phí để 
làm nhà vệ sinh đạt chuẩn 

-  o địa hình thấp khi có lũ lụt  

rác thải và xác động vật trên 

thượng nguồn đổ về nhiều 

-  ước thải của các hộ chăn nuôi 

xả trực tiếp ra môi trường 

-  ghĩa trang nhân dân chưa được 

quy hoạch còn ở sát khu dân cư. 

- Thiếu thùng rác ở nơi công cộng 

-  ảm bảo có nước sạch 

cho những hộ nghèo và 

hộ phụ nữ đơn thân 

- Hỗ trợ các hộ nghèo làm 

nhà vệ sinh đạt chuẩn 

- Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho người dân 

về vệ sinh môi trường 

- Quy hoạch vùng chăn 

nuôi an toàn và hỗ trợ 

xây dựng hầm Biogas 

cho các hộ chăn nuôi 

- Quy hoạch nghĩa trang 

nhân dân xa khu dân cư 

- TB 

 

 

- Cao 

 

 

- Cao 

 

 

 

- Thấp 

 

 

- TB 

2 -  guy cơ - 24.81% nhà ở thiếu kiên - Hộ nghèo thiếu kinh phí để làm - Hỗ trợ các hộ nghèo, hộ - Cao 
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thiệt hại về 

nhà ở khi 

có bão/lụt 

 

cố và đơn sơ chiếm  

- 13.8% nhà ở  của đối 

tượng dễ bị tổn thương 

thiếu kiên cố và đơn sơ:  

- 3.21%  hộ phụ nữ đơn 

thân có nhà thiếu kiên cố 

và đơn sơ  

nhà kiên cố 

- Một số hộ có khả năng nhưng 

chủ quan không quan tâm làm 

nhà kiên cố 

- Một số hộ thiếu việc làm, thu 

nhập thấp không đủ kinh phí 

làm nhà kiên cố  

phụ nữ đơn thân làm 

nhà kiên cố để đảm bảo 

an toàn khi có lụt/ bão   

 

3 

-  guy cơ 

thiệt hại về 

bờ bao, ao 

hồ, mất sản 

lượng thủy 

sản khi có 

bão/ lụt 

 

- 92% diện tích bờ bao, ao 

hồ nuôi trồng thủy sản 

bằng đất, thiếu kiên cố .  

- 70% diện tích nuôi trồng 

thủy sản bị thiệt hại trên 

tổng diện tích nuôi trồng 

3 năm gần đây: 

-  97% diện tích nuôi trồng 

thủy sản nằm trong vùng 

nguy cơ cao  

- Quy hoạch và quản lý vùng nuôi 

trồng chưa hợp lý 

- Thiếu kiến thức áp dụng kỹ 

thuật nuôi trông thủy sản 

- Thiếu các dịch vụ cung ứng cho 

việc nuôi trồng thủy sản 

-  a số các hộ có diện tích  nuôi 

trồng thủy sản  sát  đầm phá  lại 

chủ quan trong phòng ngừa ứng 

phó với thiên tai và      

-  ảm bảo diện tích nuôi 

trồng thủy sản được quy 

hoạch hợp lý, bờ bao 

phải an toàn cho con 

nuôi 

- Giảm thiệt hại cho nuôi 

trồng thủy sản 

- TB 

 

 

 

 

- Cao 

 

4 

-  guy cơ 

thiệt hại về 

chuồng trại 

chăn nuôi 

và gia súc, 

gia cầm khi 

có bão/ lụt 

-  30% hộ chăn nuôi có 

chuồng trại chưa kiên cố  

-  85% chuồng trại  chăn 

nuôi chưa đảm bảo vệ 

sinh  

-  30% hộ chăn nuôi nằm 

trong vùng  nguy cơ cao   

-  30%  gia súc gia cầm  bị 

thiệt hại trên tổng đàn 

nuôi (3 năm gần đây):  

- 7%  hộ chăn nuôi nằm 

trong vùng nguy cơ nắng 

nóng, hạn hán, sạt lở, 

thời tiết cực đoan: 

-  hưa quy hoạch vùng chăn nuôi 
tập trung an toàn 

-  a số các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 

làm chuồng trại không an toàn 

-  a số hộ chăn nuôi thiếu kiến 

thức và ý thức bảo vệ môi 

trường 

-  ặc thù dân cư sông ở vùng 

nguy cơ cao 

- 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 

- Hộ nghèo thiếu kinh phí cho 

việc tiêm phòng và chăm sóc vật 

nuôi 

-  ảm bảo chuồng trại 

chăn nuôi được an toàn 

-  ảm bảo chăn nuôi 

không làm ảnh hưởng 

đến môi trường 

- Giảm thiệt hại đàn gia 

súc gia cầm khi có thiên 

tai và thời tiết cực đoan 

- Cao 

 

- TB 

 

 

- Cao 

5 

-  guy cơ 

thiệt hại về 

lúa và hoa 

màu khi có 

bão/ lụt 

-  40.42% diện tích lúa và 

hoa màu nằm trong vùng 

thường xuyên bị ảnh 

hưởng của thiên tai. 

-  45% diện tích lúa và hoa 

màu bị  thiệt hại trên 

tổng diện tích lúa và hoa 

màu (3 năm gần đây):  

-  10% diện tích lúa và hoa 

màu nằm trong vùng 

nguy cơ nắng nóng, hạn 

hán:  

- Diện tích đất sản xuất lúa và hoa 

màu nằm ở vùng trũng thường  

bị ngập lụt toàn phần 

- Thiếu đầu tư làm hệ thống thủy 

lợi 

-  gười sản xuất thiếu kiến thức 

kinh nghiệm và áp dụng kỹ thuật 

sản xuất an toàn trước thiên tai/ 

BDKH 

- Thiếu trang thiết bị dự báo thiên 

tai 

-  hưa có chương  trình nghiên 
cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

thích ứng với biến đổi khí hậu 

- Chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng phù hợp 

- Giảm thiệt hại cho diện 

tích sản xuất lúa và hoa 

màu 

- TB 

 

- Cao 

6 

-  guy cơ 

thiệt hại về 

hệ thống 

kênh 

mương khi 

có lũ lụt 

- 30% kênh mương bán 
kiên cố  chưa kiên cố:  

- 20% cống thủy lợi bán 

kiên cố  chưa kiên cố 

- 50% đập thủy lợi bán 

kiên cố  chưa kiên cố. 

-  Trạm bơm nằm ở vùng 

thường xuyên bị ngập lụt 

-  ịa phương chưa có nguồn lực 

để đầu tư xây dựng hệ thống 

kênh mương kiên cố 

-  gười dân thu nhập thấp không 

có khả năng đòng góp làm hệ 

thống kênh mương kiên cố 

-  hưa được quan tâm đầu tư kiên 
cố hệ thống cống thủy lợi  và 

đập thủy lợi 

- Kiên cố hệ thống kênh 

mương 

- Kiên cố hệ thống cống 

thủy lợi và đê  đập thủy 

lợi 

- Nạo vét hệ thống kênh 

mương để đảm bảo tưới 

tiêu cho lúa và hoa màu 

- Thấp 

 

- TB 

 

 

- Cao 

7 

-  guy cơ 

thiệt hại về 

hệ thống đê 

- 50% hệ thống đê bán 

kiên cố  chưa kiên cố: 

-  50% kè bán kiên cố/ 

- Hệ thống đê xây dựng lâu năm  
xuống cấp nhưng chưa được  

quan tâm đầu tư kiên cố 

- Kiên cố hệ thống đê   kè 

để đảm bảo an toàn cho 

dân cư  vùng nguy cơ 

- TB 
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kè khi có 

bão cấp 11-

12 trở lên  

chưa kiên cố:  - Hệ thống kè  vùng nguy cơ cao 
nên nhanh xuống cấp hư hỏng 

nhưng chưa được quan tâm đầu 

tư kiên cố hệ  

cao và vùng nuôi trồng 

thủy sản 

- Gia cố hệ thống đê trước 

mùa thiên tai 

 

 

- Cao 

8 

-  guy cơ 

bùng phát 

dịch bênh 

sau lũ lụt 

-  15.12% hộ dân không 

có nhà vệ sinh đảm bảo/ 

nhà vệ sinh tạm/ không 

có nhà vệ sinh  khi bị lũ 

lụt là nguồn nguy cơ lây 

bệnh cao 

- Rác thải và xác chết 

động vật đổ về khi có lụt 

- Thiếu thùng rác nơi công 

cộng  người dân còn vứt 

rác bừa bãi  khi lũ lụt dễ 

gây bùng phát dịch bệnh 

- Hộ nghèo thiếu kinh phí làm nhà 

vệ sinh đạt chuẩn 

-  ịa hình của xã nằm ở vùng 

trũng  cuối nguồn sát với đầm 

phá 

-  gười dân thiếu hiểu biết về 

chăm sóc sức khỏe, chưa chủ 

động khám định kỳ, mua thuốc 

không theo đơn bác sỹ 

-  au khi lũ lụt đi qua  công tác vệ 
sinh môi trường chưa đảm bảo 

- 50% người dân thiếu ý thức về 

vệ sinh môi trường  chăm sóc 

sức khỏe 

-  ảm bảo các hộ dân có 

nhà vệ sinh đạt chuẩn 

- Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức về chăm sóc 

sức khỏe vệ sinh môi 

trường cho người dân 

- Xử lỹ tiêu độc, khử 

trùng kịp thời sau thiên 

tai 

- Cao 

 

 

- Cao 

 

 

- Cao 

9 

-  guy cơ 

thiệt hại về 

tàu thuyền, 

ngư lưới cụ 

- 100% thuyền đánh bắt  

nhỏ  thô sơ  thiếu trang 

thiết bị thiết yếu   

- Thiếu đầu tư trang thiết bị cảnh 

báo sớm, chủ yếu là đánh bắt 

trong đầm phá 

-  gư lưới cụ đánh bắt thô sơ  

chưa có khu neo đậu tàu thuyền 

-  gư dân thiếu kinh phí và thiếu 

ý thức trang bị phương tiện cảnh 

báo sớm, bảo hộ lao động 

- Thiếu kiến thức và kỹ năng 

              đa số còn chủ 

quan 

-  ảm bảo an toàn cho 

ngư dân khi đánh bắt 

trên đầm phá 

- Giảm thiệt hại cho ghe, 

đò khi có thiên tai 

 

 

- TB 

 

 

- Cao 

10 

-  guy cơ 

ngư dân 

gặp nguy 

hiểm về 

tính mạng 

- 39% phương tiện đánh 
bắt bị thiệt hại trên tổng 

phương tiện đánh bắt 3 

năm gần đây 

11 

-  guy cơ 

thiệt hại về 

cống giao 

thông và 

cống thoát 

nước dân 

sinh 

- 30.4%  hệ thống cống 

thoát nước yếu/ tạm 

- 50% hệ thống thoát nước 

nằm trong vùng nguy cơ 

cao dễ bị sạt lở  hư hỏng 

khi có lũ lụt 

-  ịa phương chưa có nguồn lực 

để đầu tư nâng cấp,  xây dựng 

cống thoát nước kiên cố  

-  gười dân thu nhập thấp không 

có khả năng đóng góp 

- Một số hộ dân thiếu ý thức đống 

góp 

-  ênh mương bằng cát dễ bị sạt 

lở, một số hộ dân lấn chiếm bờ 

kè dẫn đến ách tắc dòng chảy 

gây ngập lụt 

- Kiên cố hệ thống cống  

giao thông và cống thoát 

nước dân sinh để đảm 

bảo tiêu thoát nhanh khi 

có lũ lụt. 

-  ảm bảo sửa chữa nâng 

cấp hệ thống cống với 

tinh thần "nhà nước và 

dân cùng làm" 

- Cao 

 

12 

-  guy cơ 

thiệt hại về 

hệ thống 

điện 

- 17.07%  hệ thống điện 

chưa kiên cố/ không an 

toàn (cột, dây, trạm). 

- 36.24%  hệ thống điện 

sau công tơ chưa kiên 

cố/ không an toàn khi có 

thiên tai  

- Một số hộ sống ở  vùng xa khó 

tiếp cận được các chương trình 

đầu tư điện  đặc biệt  là các hộ ở 

địa bàn cách xa  xã khó kết  nối 

điện lưới 

- Hệ thống cột và dây điện xây 

dựng lâu năm đã cũ  xuống cấp 

không an toàn 

- Phát triển dự án và 

chường trình đầu tư điện 

an toàn và điện tái tạo 

ưu tiên cho các địa bàn 

vùng xa. 

- Cải thiện hệ thống cột 

và dây điện  và hệ thống 

điện sau công  tơ  an 

toàn khi có thiên tai 

- TB 

 

 

 

 

- Cao 

 

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 

(1) (2) (3) (4) (5) = (2)x(4) (6) 
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1 -  guy cơ ô nghiễm môi 

trường diện rộng khi có bão/ 

lụt 10 

- Giảm ô nhiễm môi trường  sau thiên 

tai và bảo đảm có  môi trường sạch 

đẹp trên toàn xã 

10 100 1 

- Hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà vệ 

sinh đạt chuẩn 
8 80 2 

2 -  guy cơ thiệt hại về nhà ở 

khi có bão/lụt 9 

- Hỗ trợ các hộ nghèo, hộ phụ nữ đơn 

thân làm nhà ở kiên cố để đảm bảo 

an toàn khi có lụt/ bão   

6 54 4 

3 -  guy cơ thiệt hại về bờ 

bao, ao hồ và sản lượng thủy 

sản khi có bão, lụt, triều 

cường 

8 

- Giảm thiệt hại cho nuôi trồng thủy 

sản 
7 56 3 

4 -  guy cơ thiệt hại về 

chuồng trại chăn nuôi và đàn 

gia sức, gia cầm khi bị ngập 

lụt 
7 

- Giảm thiệt hại cho gia súc gia cầm 

và đảm bảo chăn nuôi không ảnh 

hưởng vệ sinh môi trường 

7 49 5 

-  ảm bảo chuồng trại chăn nuôi 

được an toàn 
6 43 8 

5 -  guy cơ thiệt hại về lúa và 

hoa màu khi có bão lụt 
6 

- Giảm thiệt hại diện tích sản xuất 

lúa, hoa màu do thiên tai gây ra. 
8 48 6 

6 -  guy cơ thiệt hại về hệ 

thống kênh mương khi có lũ 

lụt 

5 

-  hường xuyên nạo vét hệ thống 

kênh mương để đảm bảo tưới tiêu 

cho lúa và hoa màu 

9 45 7 

7 -  guy cơ thiệt hại về hệ 

thống đê khi có bão cấp 11 trở 

lên 

4 

- Gia cố, nâng cấp hệ thống đê trước 

mùa thiên tai 6 24 10 

8 -  guy cơ dịch bệnh bùng 

phát sau thiên tai 

3 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức 

cho người dân về vệ sinh môi 

trường  chăm sóc sức khỏe và  đảm 

bảo giảm đến mức thấp nhất dịch 

bệnh sau thiên tai 

10 30 9 

9 -  guy cơ thiệt hại về tàu 

thuyền  ngư lưới cụ và nguy 

hiểm đến tính mạng của ngư 

dân khi có bão 

2 

-  ảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi 

tham gia đánh bắt trên đầm, phá 
5 10 11 

10 -  guy cơ thiệt hại về hệ 

thống điện 1 

- Cải thiện hệ thống cột và dây điện  

và hệ thống điện sau công  tơ  an 

toàn khi có thiên tai 

9 9 12 

11 -  guy cơ thiệt hại về cầu 

cống giao thông và cống thoát 

nước dân sinh khi có lũ lụt 
1 

-  ảm bảo sửa chữa nâng cấp hệ 

thống cống kiên cố với tinh thần 

"nhà nước và dân cùng làm" 
4 4 13 

 

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 
 ảm bảo 

giảm ô nhiễm 

Môi 

trường 

 gười 

dân toàn 

1. Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho người dân 
x  100%   
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môi trường  

sau thiên tai 

và đảm bảo 

có  môi 

trường sạch 

đẹp trên toàn 

xã 

xã 2. Mở rộng địa bàn thu gom 

rác thải 
 x 100%   

3. Huy động nguồn lực mua 

sắm trang thiết bị đựng rác 

nơi công cộng 

 x 50% 20% 30% 

4. Kịp thời phát hiện và xử 

phạt các đối tượng xả rác ra 

môi trường 

x  100%   

5. Quy hoạch nghĩa trang 

nhân dân sau khu dân cư 
 x 100%   

2 

Hỗ trợ các hộ 

nghèo làm 

nhà vệ sinh 

đạt chuẩn 

Môi 

trường 

Các hộ 

nghèo và 

phụ nữ 

đơn thân 

không 

có nhà 

vệ sinh 

1. Vận động nguồn lực để hỗ 

trợ các hộ nghèo và phụ nữ 

đơn thân không có nhà vệ 

sinh 

x x 100%   

2. Tiến hành xây dựng nhà 

vệ sinh đảm bảo theo quy 

định 

x x 50% 10% 40% 

3. Kiểm tra giám sát xây 

dựng nhà vệ sinh 
 x 100%   

3 

Giảm thiệt 

hại cho nuôi 

trồng thủy 

sản 

Thủy 

sản 

Các hộ 

dân nuôi 

trồng 

thủy sản 

1. Quy hoạch vùng nuôi theo 

hướng công nghiệp 
 x 100%   

2.  ầu tư nâng cấp bờ bao, 

ao hồ 
 x  100%  

3. Tập huấn kiến thức về 

PCTT/      cho các hộ 

nuôi trồng thủy sản 

x  50% 50%  

4 

 ảm bảo an 

toàn về nhà ở 

cho các hộ 

dân; 

Nhà ở 

Các hộ 

nghèo, 

phụ nữ 

đơn thân 

1. Vận động nguồn lực hỗ trợ 

làm nhà ở 
x  100%   

2. Khảo sát lập danh sách 

người được hỗ trợ làm nhà ở 
x  100%   

3. Hỗ trợ người dân làm nhà 

ở tránh bão/ lũ 
 x  20% 80% 

5 

Giảm thiệt 

hại cho gia 

súc gia cầm 

và đảm bảo 

chăn nuôi 

không ảnh 

hưởng vệ 

sinh môi 

trường 

 hăn 

nuôi 

Hỗ dân 

chăn 

nuôi trên 

toàn xã 

1. Quy hoạch vùng chăn nuôi 

tập trung 
 x 100%   

2. Nâng cấp chuồng trại kiên 

cố 
 x  100%  

3. Tập huấn kiến thức, kỹ 

năng chăn nuôi 
x  50% 50%  

4. Làm nơi tránh trú an toàn 

cho vật nuôi khi có bão/ lụt 
 x 50% 50%  

5. Hỗ trợ người nghèo kinh 

phí tiêm phòng dịch bệnh 

cho gia súc, gia cầm 

x x 100%   

6 

Giảm thiệt 

hại diện tích 

sản xuất lúa, 

hoa màu do 

thiên tai gây 

Trồng 

trọt 

 gười 

dân 

trồng lúa 

và hoa 

màu 

1. Nâng cấp hệ thống kênh 

mương để đảm bảo tưới tiêu 
 x 50% 50%  

2. Chuyển đổi một số ruộng 

không trồng được lúa sang 

trồng màu 

 x 30% 70%  
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ra. toàn xã 3. Tập huấn kiến thức kỹ 

thuật trồng trọt 
x  50% 50%  

4. Trang bị thiết bị dự báo 

thiên tai 
 x   100% 

7 

 hường 

xuyên nạo 

vét hệ thống 

kênh mương 

để đảm bảo 

tưới tiêu cho 

lúa và hoa 

màu 

Thủy 

lợi 

 gười 

dân 

trồng 

lúa, hoa 

màu 

1. Khảo sát hệ thống kênh 

mương bị bồi lấp 
x  100%   

2. Vận động nguồn lực x  100%   

3. Tiến hành nạo vét hệ 

thống kênh mương để đảm 

bảo tưới tiêu 

x  20% 80%  

8 

 ảm bảo 

chuồng trại 

chăn nuôi 

được an toàn 

 hăn 

nuôi 

 gười 

dân chăn 

nuôi trên 

toàn xã 

1. Tuyên truyền vận động 

người dân nâng cấp chuồng 

trại kiên cố 

x x 100%   

2. Tiến hành thực hiện, nâng 

cấp chuồng trại 
 x  100%  

3. Giám sát thực hiện x x 100%   

9 

Tuyên truyền 

nâng cao 

nhận thức 

cho người 

dân về 

PCTT/ 

      vệ 

sinh môi 

trường, chăm 

sóc sức khỏe 

Phòng 

chống 

thiên tai 

Toàn 

dân 

1. Tuyên truyền qua hệ thống 

truyền thanh 
x x 100%   

2. Lồng ghép qua các cuộc 

họp 
x x 50% 50%  

3. Pano áp pích  x x 50%  50% 

4. Tập huấn cho người dân 

và học sinh 
x  50%  50% 

5. Sân khấu hóa về phòng 

chống thiên tai/ biến đổi khí 

hậu 

x x 50% 50%  

10 

Gia cố, nâng 

cấp hệ thống 

đê trước mùa 

thiên tai 

Thủy 

lợi 

Toàn 

dân 

1. Khảo sát các tuyến đê 

trước mùa mưa bão 
x  100%   

2. Tiến hành gia cố nâng cấp 

trước mùa mua bão 
x  50% 50%  

11 

 ảm bảo an 

toàn cho tàu 

thuyền khi 

tham gia 

đánh bắt trên 

đầm, phá 

Thủy 

sản 

Các ngư 

dân đánh 

bắt trên 

đầm phá 

1. Khảo sát kiểm đếm các đò 

thuyền 
x  100%   

2. Tập huấn kiến thức, kỹ 

năng về phòng chống thiên 

tai 

x  100%   

3. Hỗ trợ nâng cấp thuyền đò 

và mua sắm ngư lưới cụ 
 x 50% 50%  

4. Kiến nghị quy hoạch xây 

dựng khu neo đậu an toàn 

cho ghe đò 

 x   100% 

12 

- Cải thiện hệ 

thống cột và 

dây điện  và 

hệ thống điện 

sau công  tơ  

an toàn khi 

Công 

trình 

công 

cộng 

Toàn 

dân 

1. Khảo sát đánh giá hệ 

thống điện sau công tơ 
x  100%   

2. Tuyên truyền vận động 

người dân cải thiện hệ thống 

điện sau công tơ đảm bảo an 

toàn 

x x 100%   
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có thiên tai 3. Tiến hành nâng cấp hệ 

thống điện để đảm bảo an 

toàn trước mùa mưa bão 

 x 50% 50%  

13 

 ảm bảo sửa 

chữa nâng 

cấp hệ thống 

cống kiên cố 

với tinh thần 

"nhà nước và 

dân cùng 

làm" 

Công 

trình 

công 

cộng 

Toàn 

dân 

1. Khảo sát hệ thống cống 

thoát nước dân sinh 
x  100%   

2. Vận động nguồn lực  x 100%   

3. Tiến hành sửa chữa nâng 

cấp theo tinh thấn “nhà nước 

và dân cùng làm” 

 x 50% 50%  

 

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

-  ác lãnh đạo xã tham dự đầy đủ: ông  a  hành  inh  í thư  ảng ủy  ông  han  gọc  hiên 

   í  hư thường trục  ảng ủy- chủ tịch      xã  ông  ặng  ấn chủ tịch      Q xã đều 

nhất trí với dự thảo báo cáo  không có ý kiến bổ sung. 

 rong nhóm hỗ trợ kỹ thuật có đầy đủ các ban ngành đoàn thể tham gia nên các ban ngành 

đoàn thể không có ý kiến gì thêm  tất cả đề nhất trí cao với dự thảo báo cáo. 

5. M T S    KI N K T LU N CỦ  Đ I DI N UBND    ( ng La Đình Tân P. bí thư 

Đảng ủy- chủ tịch UBND x )  

-  ảm ơn nhóm thực hiện dự án   F đã quan tâm tạo điều kiên cho xã thực hiên thành công 

đợt tập huấn và đánh giá  tuy nhiên trong thời điểm này xã đang bận bầu cử các trưởng thôn 

nên cán bộ xã và các trưởng thôn tham gia tập huấn chưa đầy đủ như yêu cầu. 

-  ã  inh  à là xã thường xuyên vị ảnh hưởng của thiên tai  là vùng xung yếu có nhiều rủi ro 

cao  2 3 địa bàn giáp với đầm phá  nhưng người dân mải làm ăn nên vẫn còn chủ quan.  rong 

thời gian chỉ 6 ngày nhóm      với sự dẫn dắt của cô giáo đã thu thập được nhiều thông tin, 

xác định được những rủi ro, xếp hạng  phân tích nguyên nhân  đưa ra giải pháp và nhóm HTKT 

cũng đã thông qua, lấy ý kiến đóng góp của người dân.  ây chính là nâng cao năng lực cho cán 

bộ xã và nâng cao nhận thức cho người dân để chủ động trong            . 

Tôi nhất trí cao với bản báo cáo đánh giá và ghi nhận báo cáo có đầy đủ nội dung  nêu lên đúng 

thực trạng  của xã  inh  à  làm cơ sở cho xây dựng kế hoạch PCTT, lồng ghép vào kế hoạch 

PTKTXH  của xã, Nhóm HTKT phải tiếp tục cập nhật hàng năm và tiếp tục tham mưa cho 

lãnh đạo xã thực hiện được một số giải pháp hiệu quả. Kiến nghị với dự án tiếp tục hỗ trợ để 

tập huấn cho cán bộ và nhân dân xã Vinh Hà về           
 

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

TM UBND Xã Vinh Hà  

(đ  ký) 

        Trần Hữu Đạo 
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E. PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1:  

1. D NH S CH H C VI N THAM GIA L P T P HU N XÃ VINH HÀ 

TT Họ và tên Nam Nữ Đơn vị Số điện thoại 

Số người tham gia tập huấn 

Ngày Ngày Ngày 

10/06 11/06 12/06 

1  rần  ữu  ạo x   PCTUBND Xã  0916920960 x x x 

2  ặng  ấn x   UBMTTQ Xã  0976219698 x x x 

3  ỗ  rọng  ín x        xã 0392677621 x x x 

4  ăn  ình  iến x    ịa chính    0906535255 x x x 

5  ê  ĩnh  iền x   CCVH-XH 0989468430 x x x 

6  ảo Quốc x        xã 0915905554 x x x 

7  a  hị  rang   x     ội    0914955222 x x x 

8  ê  ăn  rình x     bí thư đoàn 0978630252 x x x 

9  a  hước  n  ình x   CTCCB xã 0935095443 x x x 

10  uỳnh  ông x   VP-TK  0369753299 x x x 

11  ặng  hảnh x             0388571678 x x x 

12  guyễn  ăn  hương x           0973458153 x x x 

13  a  ông x    ịa chính    0935352229 x x x 

14  ồ  hị  ộng  hương   x     hội    0972231524 x x x 

15  rần  ảy x    rưởng thôn  2 0972468717 x x x 

16  ê  ối x   TB MT  thôn P2 0378819079 x x x 

17  ăn  ùng x   Phó thôn P3 0372330181 x x x 

18  ồ  hị  ỹ  iệp   x CH PN P3 0376533248 x x x 

19  ặng  há x   Phó thôn P4 0978180214 x x x 

20  ặng  hị  uân   x CHPN P4 0382686634 x x x 

21  ặng  uy  ường x    rưởng thôn  5 0349114986 x x x 

22  han  hị  ẻo   x CHPN P5 0385619995 x x x 

23  guyễn  hị  é   x CHPN P5 0366446900 x x x 
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24  oàn  ăn  hanh x   
 rưởng thôn  . 

 hất 
0964971919 x x x 

25  ùi  hị  uyết  ở   x 
CHPN PCTT. 

 hất 
  x x x 

26  guyễn  hị  ền   x 
CHPN PCTT. 

 hất 
0355650133 x x x 

27  ảo  ơn x   
 í thư         

 hất 
0974714919 x x x 

Tổng cộng 19 8     27 27 27 

 

2. D NH S CH  NG  I TH M GI  Đ NH GI  TỪ NG Y 13-15/6/2019 

TT Họ và tên Nam Nữ Chức danh Số điện thoại 

1  rần  ữu  ạo x   PCTUBND Xã 0916920960 

2  ăn  ình  iến x    ịa chính     0906535255 

3  ê  ĩnh  iền x   CC VH-XH 0989468430 

4  a  hị  rang   x      ội    0914955222 

5  ê  ăn  rình x     bí thư đoàn 0978630252 

6  a  hước  n  ình x   CTCCB xã 0935095443 

7  guyễn  ăn  hương x             0973458153 

8  a  ông x    ịa chính    0935352229 

9  ồ  hị  ộng  hương   x      ội    0972231524 

10  oàn  ăn  hanh x    rưởng thôn  hường  hất 0964971919 

  Tổng cộng 8 2     

PHỤ LỤC 2: 

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

 
Công cụ 3: Lịch theo mùa x  Vinh Hà  

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

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

Bão       
 

      ần suất giảm nhưng cường độ mạnh hơn  bất thường 

Ngập Lụt        
 

      hiều hơn   ngập diện rộng hơn  không theo quy luật 

Hoạt động 

KT- VH-XH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 nh hưởng của 

thiên tai 

Tại sao ? ( đánh giá 

TTDBTT) 

Kinh nghiệm PCTT 

(NLPCTT) 

1.Trồng trọt 

 hiếm 13 74 

% tỷ trong 

   của xã . 

Tham gia 

 
   

 

       

-  ụt bão xảy ra gây 
mất mùa 

-  ạn hán giảm năng 
xuất hàng năm 

-  ão lụt  thiếu việc 

-  iện tích lúa ở vùng 

trũng 

-  ác công trình đê 
bao chưa được đảm 

bảo 

- Tập huấn về kiến 

thức, kỹ năng trong 

trồng trọt 

- Nạo vét, gia cố kênh 

mương đảm bảo quá 
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 ản xuât nam 

70%  nữ 30% 

(5 thôn) 

 

làm  thu nhập kém 

-  ét hại dẫn đến cây 
trồng không phát 

triển được  giảm 

năng suất 

-  ệ thống kênh 
mương thủy lợi 

chưa được đầu tư  

sản xuất hoàn toàn 

phụ thuộc thiên 

nhiên 

-  ầu ra sản phẩm 
không ổn định 

-  ất bỏ hoang nhiều 
do đất cát  khô  khó 

canh tác 

trình tưới tiêu 

- Hỗ trợ giống lúa cho 

những hộ bị ảnh 

hưởng. 

2. Chăn nuôi 

Chiếm  

11,64% tỷ 

trong KT của 

xã. 

Tham gia 

chăn nuôi  

nam 30%, nữ 

70%  (5 thôn)  

           

-  ão lụt dẫn đến môi 
trường bị ô nhiễm  

dịch bệnh 

-  ão làm hư hỏng  
sụp đổ chuồng trại 

-  ụt: ngập nước làm 
chết gia súc  gia 

cầm  ô nhiễm môi 

trường 

-  ắng nóng  rét hại 
dẫn đến gia súc gia 

cầm bị dịch bệnh  

giảm sản lượng 

- Chuồng trại chưa 

kiên cố, còn tạm bợ 

- Nằm ở vùng thấp, 

dễ bị lụt vào 

-  ước thải chăn nuôi 

gây ô nhiễm môi 

trường  chưa quy 

hoạch vùng công 

nghiệp 

- Giá cả chưa ổn 

định, tiêm phòng 

chưa đầy đủ 

- Xã tổ chức tập huấn 

chăn nuôi 

- Cán bộ thú y tăng 

cường công tác 

kiểm tra theo dõi, 

tiêm phòng  

- Di chuyển gia sức, 

gia cầm tới nơi 

tránh trú bão, lụt, 

che chắn chuồng trại 

- Tuyên truyền rộng 

rãi trong nhân dân, 

tăng cường biện 

pháp phòng chống 

dịch, tiêu hủy 

- Tiêu hủy gia súc, 

gia cầm bệnh chết 

đúng quy định. 

3. Nuôi 

trồng TS 

( á lồng, Ao 

hồ ) 

 hiếm  tỷ 9, 

52 tỷ trong 

   của xã. 

Tham gia 

NTTS nam 

90%, nữ 10% 

 

           

-  ão lụt gây hư hỏng 
đê bao 

-  ắng nóng làm chết 
con giống và giảm 

năng suất thủy sản 

-  iảm thu nhập 

-  ão lụt gây sập chòi 
trại  nguy cơ thiệt 

hại về người 

-  o đê bao thấp  
yếu  chủ yếu là đê 

bằng đất  giao thông 

thủy lợi không phù 

hợp 

-  hiếu điện 

-  o ô nhiễm nguồn 
nước  người dân 

chủ quan  thiếu kiến 

thức 

-  a số chưa được 
quy hoạch vùng 

nuôi 

-  ầu ra giá cả không 
ổn định 

-  ó thông tin dự báo 
kịp thời cho các hộ 

nuôi trồng thủy sản 

-  ã được quy hoạch 
29 ha 

 

 

4. Đánh bắt 

TS trên đầm  

phá 

 hiếm  8% 

tỷ trong    

của xã. 

Tham gia 

đánh bắt 

100% nam. 

            

-  ão làm hư hỏng 
thuyền bè  máy 

móc, không có thu 

nhập 

-  ão lớn làm mất tài 
sản  làm mất ngư 

lưới cụ  nợ ngân 

hàng không có trả 

-  ão lớn nguy cơ 
người bị chết trên 

biển 

-  huyền nhỏ thô sơ 
thiếu trang thiết bị 

dự báo  cảnh báo 

-  ột số thiếu vốn để 
đầu tư mua sắm  

trang thiết bị để 

đánh bắt 

-  hông mạnh dạn 
vay vốn nhà nước 

-  ỗ trợ tàu thuyền 
đánh bắt thủy sản 

-  ạo đầu ra cho sản 
phẩm đánh bắt 

-  ỗ trợ vay vốn đầu 
tư trang thiết bị  

phương tiện 

-  ược tập huấn  C 

 W  hàng năm 

5. Dịch vụ: 

+ DV buôn 

bán hàng tiêu 

dùng 

+ DV giữ xe 

 
           

- Bão lụt làm giảm 

thu nhập, ảnh hưởng 

đến lưu thông hàng 

hóa 

-  ây hư hỏng hàng 

- Vốn đầu tư xây 
dựng thiếu, lều quán 

tạm bợ, bán kiên cố 

- Buôn bán nhỏ lẻ, tự 

phát 

- Một số hộ mạnh dạn 

đầu tư kho chứa 

hàng hóa kiên cố  

- Tập trung đầu tư  
kinh doanh các mặt 
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+ DV hậu 

cần 

+ DV thức 

ăn nuôi trồng 

thủy sản 

+ DV vật tư 

nông nghiệp 

hóa  cơ sở kinh 

doanh buôn bán 

- Chất lượng hàng 

hóa không được 

đảm bảo 

-  hưa được tập huấn 

về kỹ năng kinh 

doanh buôn bán 

hàng thủy sản 

6. Tiểu thủ 

công nghiệp 

Chiếm 13,2 

% tỷ trọng 

KT của xã, 

Tham gia 

TTCN nam 

70%, nữ 30% 

 

           

-  ưa bão dẫn đến 

các công việc ngoài 

trời không thực hiện 

được, giảm năng 

suất, giảm thu nhập 

- Các sản phẩm 

nguyên liệu phục vụ 

sản xuất bị ẩm mốc 

do thời tiết mưa kéo 

dài 

- Bão gây sập lún các 

công trình, các kho 

dự trữ nguyên vật 

liệu 

- Vùng bị ảnh hưởng 

của lượng mưa lớn 

vào các tháng 9-11 

nên giảm năng suất 

làm việc 

-  hưa áp dụng kỹ 

thuật vào sản xuất, 

chủ yếu làm theo 

kinh nghiệm 

- Có kế hoạch làm 

việc hợp lý  đảm 

bảo ổn định quá 

trình sản xuất 

-  gười dân chăm chỉ 
chịu khó. 

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

Bảng 1: Thảo luận về vùng nguy cơ cao: sơ họa bản đồ RRTT/RRBĐKH x  Vinh Hà 

 

TT 
Loại thiên 

tai 
Thôn 

% diện tích nguy cơ cao trên tổng 

diện tích thôn 

Số hộ sống ở 

vùng nguy cơ 

cao 

Số nhà thiếu kiên cố 

vùng nguy cơ cao 

Phụ nữ đơn thân 

có nhà thiếu kiên 

cố 

1 
 ũ lụt 

(ngập 3m) 

   hường Nhất 

-  hường 2 

-  hường 3 

-  hường 4 

-  hường 5 

- 90% khu dân cư  + NTTS + Lúa 

- 60% khu dân cư  + NTTS + Lúa 

- 70% khu dân cư  + NTTS + Lúa 

- 70% khu dân cư  + NTTS + Lúa 

- 80% khu dân cư  + NTTS + Lúa 

- 383 hộ 

- 171 hộ 

- 358 hộ 

- 523 hộ 

- 494 hộ 

- 154 hộ 

- 35 hộ 

- 107 hộ 

- 157 hộ 

- 244 hộ 

- 5 hộ (40) 

- 5 hộ (20) 

- 33 hộ (65)  

- 21 hộ (70) 

- 80 hộ (120) 

2 

Bão 

(cấp 11-

12) 

-  hường Nhất 

-  hường 2 

-  hường 3 

-  hường 4 

-  hường 5 

- 70% khu dân cư  + NTTS + Lúa 

- 40% khu dân cư  + NTTS + Lúa 

- 50% khu dân cư  + NTTS + Lúa 

- 50% khu dân cư  + NTTS + Lúa 

- 40% khu dân cư  + NTTS + Lúa 

- 300 hộ 

- 114 hộ 

- 256 hộ 

- 374 hộ 

- 247 hộ 

- 154 hộ 

- 35 hộ 

- 107 hộ 

- 157 hộ 

- 244 hộ 

- 5 hộ (40) 

- 5 hộ (20) 

- 33 hộ (65)  

- 21 hộ (70) 

- 80 hộ (120) 

 

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 

36-40
0
C 

5/5 

thôn 

 

2415 - Trồng cây xanh quanh khu 

dân cư và những nơi đất 

hoang 

- 3% hộ dân dùng điều hoa 

nhiệt độ 

- 100% hộ dân dùng quạt 

điện 

- Luôn sẵn sàng các phương 

án chuyển đổi cơ cấu cây 

-  hưa có biện pháp để thích 

ứng với nhiệt độ tăng quá cao 

-  hăn nuôi chuồng trại chưa 

đảm bảo vệ sinh , chống nắng 

cho gia sức gia cầm 

- Nuôi trồng thủy sản phụ 

thuộc chủ yếu vào thiên 

nhiên 

- Hệ thống kênh mương về 

- Nhiệt độ tăng quá 

cao ảnh hưởng đến 

sức khỏe nhất là 

người và và trẻ nhỏ 

- Thiệt hại về trồng 

trọt, hoa màu trên 

diện rộng 

-  guy cơ ảnh hưởng 

về chăn nuôi và nuôi 

- Cao 

 

 

- Cao 

 

 

 

- Cao 
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trồng 

- Có hệ thống đê bảo vệ 

- Lắp đặt hệ thống nước trên 

mái tôn 

nuôi trồng thủy sản chưa đảm 

bảo, còn yếu, dễ hư hỏng   

trồng thủy sản 

 ượng mưa 

thay đổi từ 

(13-15cm) 

5/5 

thôn 

 

 

2415 

 

-  hường xuyên phát thanh 

tuyên truyền vào những 

mùa mưa bão để có cách 

ứng phó di tản kịp thời 

- Chuẩn bị phương tiện lượng 

thực trước khi di dời 

- Ban chỉ huy phòng chống 

thiên tai và tổ xung kích 

thôn luôn có phương án sẵn 

sàng ứng phó trong các 

trường hợp 

- Chọn những nhà kiên cố, 

cao tâng để người dân đến 

tránh trú bão 

-  ịa bàn thuộc vùng trũng dễ 

bị ngập lụt 

-  ượng mưa thay đổi ảnh 

hưởng đến điện tích hoa màu, 

nuôi trồng thủy sản 

-  ượng mưa lớn kéo dài gây 

ngập lụt dẫn đến cây lúa bị 

thối làm mất năng suất, mất 

sản lượng 

- Vào những tháng mưa nhiều 

và trong mùa chưa thu hoạch 

được, diện tích NTTS có 

nguy cơ ảnh hưởng cao, gây 

thất thoát sản lượng 

-  ưa nhiều làm ngập lụt dẫn 

đến lượng rác thải sinh hoạt 

và chăn nuôi gia tăng 

-  guy cơ thiệt hại về 

người và tài sản 

- Thiệt hại về cây lúa 

và hoa màu 

-  ào mùa mưa  năng 
suất làm viêc giảm 

đáng kể gây ảnh 

hưởng đến thu nhập 

-  guyw cơ làm môi 
trường ẩm ướt, ô 

nhiễm tạo điều kiện 

cho dịch bệnh phát 

triẻn 

- Cao 

 

- Cao 

 

- TB 

 

 

 

- Cao  

 

 

 

 ước biển 

dâng từ (30-

67.5cm ) 

5/5 

thôn 

 

 

 

 

2415 - Có hệ thống đê kiên cố bao 

quyanh 

- Trồng rừng ngăn mặn để 

giữ đất chắn sóng cho các 

vùng xung yếu, ven sông 

NTTS, trồng lúa 

- Tuyền truyền phát thanh kịp 

thời cho người dân 

-  ên phương án sơ tán di dời 

khi nước biển dâng cao 

- Thu hoạch trước mùa mưa 

bão 

-  hưa có biện pháp thích ứng 

với nước biển dâng 

-  hu dân cư đa số ở gần đầm 

phá 

- Có sự chủ quan và thiếu hiểu 

biết về biến đổi khi hậu 

- Hầu hết diện tích nuôi trồng 

thủy sản gần và trên đầm phá 

- 70% diện tích lúa ven đầm 

phá 

- Thiệt hại về nhà và 

tài sản 

-  guyw cơ theietj hại 
về người 

-  guy cơ thiệt hại về 

NTTS 

-  guyw cơ thiệt hại 

về hoa màu và cây 

lúa 

- Cao 

 

- TB 

 

- Cao 

 

- TB 

Các biểu 

hiện  Xâm 

nhập mặn 

5/5 

thôn 

 

 

 

 

2415 - Chuyển đổi co cấu cây 

trồng vật nuôi có hiệu quả 

- Tập huấn tuyên truyền nâng 

cao nhận thúc cho người 

dân 

- Có hệ thống cống ngăn mặn 

- Gia cố hệ thống đê ngăn 

mặn 

 

- Diện tích đất trồng lúa có 

nguy cơ nhiễm mặn 

-  ê đập nhăn mặn xuống cấp 

- Bờ bao ngăn mặn thấp, cần 

gia cố 

-  guy cơ ô nhiễm 

nguồn nước sinh hoạt 

ở đầm phá 

-  guy cơ đất nhiễm 

mặn 

-  guy cơ thiếu nước 

sinh hoạt 

 

- TB 

 

 

- Cao 

 

- Thấp 
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Công cụ 7:  ếp hạng 
Bảng 1:  ếp hạng  rủi ro thiên tai x  Vinh Hà 

 

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 

ưu tiên 

của 

toàn xã 
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Phiếu 

 ếp 

hạng 
Phiếu 

 ếp 

hạng 

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

1.  guy cơ thiệt hại về người 

khi có bão lụt  
0 4 19 33 10 20 40 13 57 7 14 

2.  guy cơ đuối nước ở  hụ 

nữ và trẻ em khi có lụt 
17 10 8 31 9 13 34 16 54 8 13 

3.  guy cơ thiệt hại về hệ 

thống điện khi có bão 
10 6 12 21 18 18 40 12 45 12 12 

4.  guy cơ thiệt hại về cống 

giao thông và cống thoát nước 

khi có bão lụt 

13 4 5 14 25 16 43 10 34 17 11 

5.  guy cơ thiệt hại về đê  kè 

khi có bão cấp 11 trở lên 
23 8 8 16 12 16 43 11 40 15 7 

6.  guy cơ thiệt hại về hệ 

thống kênh mương khi có lụt 
29 9 8 19 13 13 50 7 41 14 6 

7.  guy cơ thiệt hại về nhà ở 

khi có bão lụt 
36 10 10 22 21 21 67 4 53 9 2 

8.  guy cơ ô nhiễm môi 

trường diện rộng khi bị ngập 

lụt 

17 18 27 28 44 29 88 3 75 2 1 

9.  guy cơ bùng phát bệnh 

sau thiên tai 
17 7 15 38 19 19 51 6 64 5 8 

10.  guy cơ thiệt hại về lúa 

và hoa màu khi có bão lụt 
27 12 30 35 47 46 104 1 93 1 5 

11.  guy cơ thiệt hại về 

chuồng trại chăn nuôi và đàn 

gia súc  gia cầm khi có bão  

lụt 

29 9 15 34 14 21 58 5 64 6 4 

12.  guy cơ hư hỏng bờ bao 

ao hồ và mất sản lượng thủy 

sản khi có bão  lụt và triều 

cường 

41 9 43 46 13 19 97 2 74 3 3 

13. Nguy cơ ngư dân gặp 

nguy hiểm tính mạng khi có 

bão  lốc 

14 7 11 30 12 30 37 15 67 4 10 

14.  guy cơ thiệt hại về tàu 

thuyền  ngư lưới cụ khi có 

bão 

26 7 17 28 7 18 50 8 53 10 9 

15.  guy cơ thiệt hại về đường 

giao thông khi có bão  lụt 
7 10 13 15 25 21 45 9 46 11 16 

16.  guy cơ gián đoạn kinh 

doanh  thiệt hại hàng hóa khi 

có bão lụt 

6 2 9 19 12 24 27 17 45 13 17 

17.  guy cơ đội xung kích bị 

nạn khi đi làm nhiệm vụ  
6 6 7 11 11 18 24 18 35 16 15 

18.  guy cơ thiệt hại về các 

trạm bơm điện phục vụ tưới 

tiêu khi có bão  lụt 

13 6 13 10 12 16 38 14 32 18 18 

Tổng cộng 342 144 270 450 324 378 936  972   
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Bảng 2:  Phân tích tích Giới trong PCTT và T  với BĐKH 

TT 
RRTT & 

RRKH 

 nh hưởng đối với nam  nh hưởng đối với nữ Giải pháp 

Bị ảnh hưởng 

gì? 
Vì sao? 

Bị ảnh hưởng 

gì? 
Vì sao? Nam Nữ 

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

1  guy cơ 

ngư dân 

bị thiệt 

hại tính 

mạng khi 

có bão 

- 85% 

nam 

- 15% nữ 

- Tính mạng bị 

đe dọa ảnh 

hưởng đến 

sức khỏe, 

bệnh tật 

-  he đò bị 
chìm 

-  ói nghèo  
nguy cơ suy 

giảm kinh tế 

gia đinh 

 

- Tiếp cận công nghệ 

thông tin yếu 

-  he đò nhỏ còn thô sơ 

- Một số bộ phận người 

dân còn chủ quan 

-  gười dân chưa được 

tập huấn thường xuyên 

- Vay vốn nhưng không 

đủ khă năng trả nợ 

- Áp lực là nười trụ cột 

gia đình nên phải 

thường xuyên đi đánh 

bắt mùa mưa bão 

- Thiếu trang thiết bị 

cảnh báo thiên tai 

- Tính mạng bị 

đe dọa 

-  guy cơ suy 
giảm về kinh 

tế gia đình 

-  p lưc do mất 
tài sản 

- ảnh hưởng đến 

sinh hoạt gia 

đình  chăm sóc 

giáo dục con 

cái 

- Thiếu trang thiết bị 

cứu hộ trên ghe đò 

- Không có nguồn 

thu nhập khác, 

không có nghề phụ 

- Thiếu thời gian 

chăm sóc gia đình 

và con cái 

- Thời gian nữ làm 

việc kéo dài hơn 

nam (tiếp tục đi 

chợ sau khi đánh 

bắt) 

- Thiếu kiến thức 

kinh nghiệm trong 

PCTT 

- Cung cấp áo phao 

cứu sinh trên ghe 

đò 

- Hỗ trợ vốn để 

mua ngư lưới cụ, 

sửa chữa ghe đò 

- Tập huấn nâng 

cao năng lực cho 

nam giới 

- Kiến nghị quy 

hoạch vùng neo 

đâị an toàn cho 

ghe đò 

- Trang bị thiết bị 

cảnh báo thiên tai 

 

-  ào tạo và 

chuyển đổi 

ngành nghề 

phù hợp với 

chị em phụ 

nũw 

- Tập huấn 

tuyên truyền 

nâng cao 

kiến thức 

PCTT cho 

phụ nữ 

- Hỗ trợ về 

nguồn vốn 

 

2  guy cơ 

thiệt hại 

đến lúa và 

hoa màu 

khi có bão 

lụt 

- 60% 

nam 

- 40% nữ 

- Sức khỏe bị 

ảnh hưởng 

- Bỏ nhiểu 

thời gian 

công việc để 

khắc phục 

hậu quả 

- Hao tỏn kinh 

phí, mất vốn 

đầu tư 

- Mất sản 

lượng không 

có thu ngập 

- Phun thuốc bón phân 

không được bảo hộ 

- Vùng trồng lúa và hoa 

màu gần đầm phá, 

nhiễm mặn, bỏ hoang 

ruộng lúa 

-  a số phải vay vốn để 

đầu tư sản xuất 

- Thiếu việc làm phải đi 

làm ăn xa 

- Sức khỏe bị 

ảnh hưởng 

- Ngồn thu nhập 

gia đình bị hạn 

chế 

- Công việc 

trong gia đình 

bị xóa trộn ảnh 

hưởng đến 

chăm sóc con 

cái 

- Thu hoạch sản 

lượng ngăn suất 

thấp 

- Áp lực đến việc trả 

nở vay vốn 

- Thiếu thời gian 

chăm sóc con cái 

- Cung cấp các 

dụng cụ bảo hộ an 

toàn đến công tác 

sản xuất 

- Hỗ trợ nguồn vốn 

- Hỗ trợ giống, 

phân bón 

- Tập huân nâng 

cao kỹ năng trông 

lúa và hoa màu 

- Mở lớp đào 

tạo tập huấn 

kỹ năng 

chuyển đổi 

nghề 

- Hỗ trợ 

nguồn vốn 

- Tuyên 

truyền vận 

động nâng 

cao sức 

khỏe, giáo 

dục trong 

gia đình 

3  guy cơ 

thiệt hại 

về nhà ở 

khi có 

thiên tai, 

thiệt hại 

tài sản 

- Tực tiếp đến 

cuộc sông 

sinh hoạt 

-  guyw cơ 

tai nạn khi 

chằng chống 

nhà cửa 

- Trụ cột trong gia đình 

- Áp lực kiếm tiền phải 

đi làm ăn xa 

- Thiếu kiến thức kỹ 

năng 

- Không có nhà 

ở ảnh hưởng 

trực tiếp đến 

đời sống sinh 

hoạt 

- Tâm lý lo toan 

áp lực, ảnh 

hưởng đến 

tinh thần, sức 

khỏe 

- Lo lắng xoay sở 

kinh phí để làm 

nhà 

- Gánh vác hết công 

việc nội trợ trong 

gia đình 

 

- Hỗ trợ kinh phí 

làm nhà 

- Tập huấn kiến 

thức kỹ năng 

           

- Tạo công ăn việc 

làm tại chỗ 

 

- Tìm công 

việc, việc 

làm có thêm 

thu nhập 

-  ội xung 

kích      

thôn hỗ trợ 

cho các gia 

đình thuộc 

đối tương dễ 

bị tổn 

thương 
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PHỤ LỤC 3:  NH CHỤP M T S  HO T Đ NG TRONG T P HU N 

Đ NH GI  T I    VINH HÀ 

 

 Nhóm HTKT - Nhóm Cộng đồng xã Vinh Hà 

 

Các GV chụp ảnh lưu niệm với Nhóm đánh giá xã 
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Lớp học tự giới thiệu về bản thân 

 

Xây dựng nội quy lớp tập huấn 



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 53/65 

 

 

Thảo luận nhóm 

  

Trình bày kết quả thảo luận nhóm 1 & 2 
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Trình bày kết quả thảo luận nhóm 3 

 

Thực hành vẽ sơ họa bản đồ     &       
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Thảo luận phần C của các thôn 

 

Thảo luận nhóm phân tích nguyên nhân 
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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 56/65 

 

 

Thực hành xếp hạng      &       nhóm nam 

 

Thực hành xếp hạng      &       nhóm nữ 



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 57/65 

 

 

Tổng hợp kết quả xếp hạng              

 

Triển khai kế hoạch họp dân 3 ngày đánh giá 



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 58/65 

 

 

Thực hiện đánh giá      &        từ ngày 13-15/6/2019 

 

Kiểm chứng thông tin tại cụm thôn 1 (Buổi sáng) 



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 59/65 

 

 

 

Kiểm chứng thông tin tại cụm thôn 2 (Buổi chiều) 

 

Thảo luận sơ họa bản đồ             theo kịch bản      



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 60/65 

 

 

Giảng viên phân tích thêm bề      

  

 gười dân bổ sung thông tin hiện trạng và giải pháp thích ứng với      



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 61/65 

 

 

 

Xếp hạng             nhóm  ữ cụm thôn 1 

 

Xếp hạng             nhóm  am cụm thôn 2 



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 62/65 

 

 

Thảo luận phân tích nguyên nhân đưa ra giải pháp              

 

Biểu quyết của người dân về giải pháp              



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 63/65 

 

 

Thảo luận phân tích Giới trong              

 

Nhóm HTKT tổng hợp thông tin 



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 64/65 

 

 

Nhóm HTKT tổng hợp thông tin và viết báo cáo 

 

Họp báo cáo kết quả tập huấn đánh giá với lãnh đạo xã và các ban ngành đoàn thể xã Vinh Hà 



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 65/65 

 

 

 

Lãnh đạo xã Vinh Hà phát biểu ý kiến 

 


