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BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI và BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 

                             Xã Bình Thạnh,   Huyện Bình Sơn,  Tỉnh Quảng Ngãi 

 

Báo cáo này nhằm là kết qu ảtiến trình đánh giá rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu do cộng đồng thực hiện, chú trọng đến nhóm d ễ

b ịtổn thương là người nghèo trong khu vực rủi ro cao, ph ụnữ, người cao tuổi và người khuyết tật nhiều lĩnh vực đời sống và xã hội. Các phân 

tích rủi ro trong báo cáo và các ưu tiên kiến ngh ịcủa nhóm d ễb ịtổn thương là những cơ s ởquan trọng cho các k ếhoạch địa phương như k ế

hoạch phòng chống thiên tai, k ếhoạch phát triển kinh t ếxã hội và là đầu vào cho d ựán GCF.  

  

I- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ 

1. Đặc điểm t ựnhiên 

a) V ịtrí địa lý, gianh giới hành chính, sông, suối, rừng, núi, biển… 

*  V ịtrí 

Bình Thạnh là một xã nằm  ởphía Bắc huyện Bình Sơn, cách trung tâm huyện Bình Sơn 15 km có giới cận như sau: 

- Phía Đông giáp Sông Trà Bồng, xã Bình Đông. 

- Phía Tây giáp xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

- Phía Nam giáp xã Bình Chánh. 

- Phía Bắc giáp Biển Đông. 

* Địa hình 

Là một xã đất cát bạc màu, giáp Biển Đông ảnh hưởng của khí hậu gió mùa, nên khô hanh, địa hình rộng và phức tạp, dân số đông; 

hiện xã nằm trong KKT Dung Quất. 

* Tài nguyên nước 

- Nước mặt: Nguồn nước mặt được cung cấp ch ủyếu bởi 70,75 ha đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng. 

- Nước ngầm: Là nguồn tài nguyên quan trọng đ ểb ổsung cho nguồn nước mặt phục v ụsinh hoạt và sản xuất.  

* Tài nguyên rừng 

Trước đây toàn xã có 55,0 ha rừng, chiếm 3,47% diện tích t ựnhiên; toàn b ộlà rừng sản xuất. Năm 2015, xã Bình Thạnh không còn 

rừng nữa. 

* Không khí 



Không khí trong lành, không b ịô nhiễm bởi nguồn thải t ừcác ngành sản xuất; các nguồn thải vào môi trường không khí ch ủyếu t ừ

các cơ s ởsản xuất chăn nuôi, trồng trọt nhưng mang tính cục bộ. 

* Các h ệsinh thái   

H ệsinh thái nông nghiệp đơn thuần, các đối tượng cây trồng và vật nuôi truyền thống; h ệvi sinh trong đất khá phong phú, thuận lợi 

cho phát triển sản xuất nông nghiệp.  

b) Đặc điểm khí hậu nổi bật 

Xã nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nền nhiệt cao, mưa tương đối nhiều, bức x ạlớn, đặc điểm khí hậu của xã được th ể

hiện rõ theo hai mùa; mùa khô t ừtháng 02 đến tháng 9, mùa mưa t ừtháng 10 đến tháng 01 năm sau. 

Các tháng có nhiệt đ ộcao t ừtháng 02 đến tháng 08 (cao nhất là các tháng 6,7 và 8); nhiệt đ ộcao nhất 40 - 41
0

C; các tháng có nhiệt đ ộ

thấp t ừtháng 11 đến tháng 12 và tháng 01 năm sau, nhiệt đ ộtrung bình 25,7
0
C. 

- Ch ếđ ộgió: Hướng gió hình thành  ởkhu vực xã ch ủyếu là 2 hướng Tây Nam và Đông Bắc. Hướng gió Tây Nam hoạt động t ừtháng 

02 đến tháng 7, t ừtháng 8 đến tháng 01 năm sau ch ủyếu là hướng gió Đông Bắc. Tốc đ ộtrung bình cả năm là 2,8m/g; tốc đ ộgió lớn nhất là 20 

- 40m/s. 

- Độ ẩm: Độ ẩm trong năm có s ựchênh lệch khá lớn, mùa khô có độ ẩm rất thấp nhưng tăng nhanh vào mùa mưa. T ừtháng 9 tr ởđi, đ ộ

ẩm tăng lên nhanh chóng và duy trì mức ẩm lớn đến tháng 02 năm sau; độ ẩm cao nhất vào tháng 11 là 92%. 

- Bốc hơi: Lượng bốc hơi trung bình 700 - 900 mm/năm. Vào các tháng ít mưa, lượng bốc hơi khá lớn, nhất là vào các tháng mùa hè, 

lượng bốc hơi trung bình t ừ119 - 163 mm/tháng, đó là thời k ỳrất nắng, nóng và thường có gió Tây Nam khô nóng. Vào các tháng mùa mưa, kh ả

năng bốc hơi thấp, ch ỉchiếm 20 - 40% lượng mưa trong tháng. 

- Nắng: Tổng s ốgi ờnắng trung bình trong năm khoảng 4320 giờ. Các tháng có s ốgi ờnắng cao nhất t ừtháng 4 đến tháng 7, trung 

bình đạt t ừ120 - 180 giờ/tháng. 

- Mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm khoản 1.800 - 2.300 mm/năm nhưng phân b ổkhông đồng đều các tháng trong năm, tập trung 

ch ủyếu  ởcác tháng 10, 11 với lượng mưa bình quân khoảng 400 - 500 mm/tháng, chiếm 48% lượng mưa cả năm; các tháng 2, 3, 4 có lượng mưa 

thấp, trung bình khoảng 60 - 70 mm/tháng. 

TT Điều kiện khí hậu Đăc điểm 

Dự báo BĐKH của Tỉnh năm 2050 theo kịch bản 

RCP 8.5 (Theo báo cáo của Bộ TNMT 2016) 
1

 

Ghi chú ….  
 Ch ỉs ốkhí tượng thủy văn Đơn vị Tháng xảy  ra  

1 Nhiệt đ ộTrung binh (
o
C) 25,7 9, 10, 02, 03 Tăng 1.9

o
C  

(giá trị dao động khoảng 1.3-2.6
o

C) 

(trang 47, 49, kịch bản BĐKH) 

2 Nhiệt đ ộcao nhất (
o

C) 40-41 5,6,7,8 Tăng thêm khoảng 1.6-2.4oC  

 

49)kịch bản BĐKH) –51  (Hình 5.5, trang 

3 Nhiệt đ ộthấp nhất (
o
C) 18-22 11, 12, 01 Tăng thêm khoảng 1.6-1.8oC  

kịch bản BĐKH) –(Hình 5.7a, trang 51  
4 Lượng mưa Trung bình (mm) 1.800-2300mm/năm 9, 10, 11, 12 Tăng thêm khoảng 25.1 mm 

(dao động trong khoảng 17.0-33.5mm) 

(Bảng 5.2a, trang 55) 

5 Lượng mưa Cực tr ị- cao nhất 

(mm) 

3002500mm/năm 10 TTăng thêm khoảng 40-50mm/đợt 

(Hình 5.14a, trang 59) 
 

Diến biến Diễn biến Tần suất /năm  

6 Xu hướng hạn  Hạn hán có xu hướng gia tăng 01-02 lần /năm  

7 Xu hướng bão  Tần suất ngày càng tăng,  cường đ ộ

mạnh, di chuyển dần v ềphía Nam 

07-08 lần /năm  

                                                                                       
1 

 http://www.imh.ac.vn/files/doc/KichbanBDKH/KBBDKH_2016.pdf  

http://www.imh.ac.vn/files/doc/KichbanBDKH/KBBDKH_2016.pdf
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8 Xu hướng lũ  Tần suất ngày càng tăng, mực nước lên 

cao, dòng chảy mạnh. 

03-05 lần\năm  

9 S ốngày rét đậm Kéo dài khoảng 20 ngày đến 01 tháng 02 - 03 lần /năm  

10 Nguy cơ ngập lụt/nước dâng do 

bão 

Thường xuyên b ịngập lụt và nước biển 

dâng cao do bão 

04-05 lần /năm Khoảng 0.86% diện tích – tương 

đương khoảng 514,080ha 

nưới thế kỷ trang  (Bảng 6.10, kịch bản 

73, 77) 

11 Mực nước biển tại các trạm hải 

văn 

  Tăng khoảng 25cm 

(dao động trong khoảng 17-35cm tại 

các trạm từ đèo hải vẫn đến mũi đại 

lãnh) 

RCP8.5) –(Bảng 6.7, trang 69  

 

 

c. Bảng thống kê 

 

TT Loại đất Diện tích (ha) Loại hình sản xuất 

1 Tổng diện tích đất tự nhiên 1.584,35  

2 Đất thổ cư 156,3  

3 Đất nông nghiệp 865,23 Ngô, đậu phọng, mè, dưa 

4 Đất lúa nước 219,65 lúa 

5 Đất trông cây lâu năm 318,45  Đào, dương liễu, keo 

6 Đất  rừng   

7 Đất nuôi trồng thủy sản 26,54 Cá, cua, tôm 

8 Đất chuyên dùng 340,85  

9 Đất chưa s ửdụng 86,18  

 

 

2. Tình hình kinh t ế- xã hội  

2.1. S ốthôn và tên các thôn:  

Xã Bình Thạn có 05 thôn: 

- Thôn Trung An 

- Thôn Phước Thành 

- Thôn Vĩnh An 

- Thôn Vĩnh Trà 

- Thôn Hải Ninh 



2.2. Thông tin v ềdân số, kinh t ếxã hội cơ bản 

a) Dân số: Toàn xã có 3.512 hộ, với 15.339 nhân khẩu, được phân b ổtheo bảng sau: 

 

T

T 

Thôn 

Số hộ Số khẩu 

Tổng Nghèo Cận nghèo Tổng Nam Nữ 

1 Hải Ninh 980 58 76 3423 1.315 2108 

2 Vĩnh An 535 45 53 1.930 779 1.151 

3 Vĩnh Trà 460 38 38 1.688 433 1.245 

4 Phước Thành 338 38 20 1.792 
  

5 Trung An 1.199 123 45 5.310 3.964 3.138 

  Tổng 3.512 302 232 14.143 6.501 7.642 

 

 

Nhóm d ễb ịtổn thương 

TT Tên thôn 
Dân số 

(người) 

Lao động (người) 

Lao động qua đào  

tạo nghề 
Tổng số 

Trong đó 

Nông nghiệp Phi nông nghiệp 

1 Trung An 6.668 4.081 2244 1.837 1.428 

2 Vĩnh An 2.306 1.411 776 635 494 

3 Vĩnh Trà 2.139 1.309 720 589 458 

4 Hải Ninh 4.226 2.586 1.422 1.164 905 

Tổng cộng 15.339 9.387 5.162 4.225 3.285 

 

b) V ềkinh tế
 

Tổng giá tr ịsản xuất năm 2017 đạt 299,7t ỷđồng; tốc đ ộtăng giá tr ịsản xuất 15,8%; trong đó, giá tr ịsản xuất ngành nông - lâm - ngư 

nghiệp đạt 130,28 t ỷđồng; ngành công nghiệp - TTCN đạt 22,38 t ỷđồng; ngành thương mại - dịch v ụđạt 147 t ỷđồng.  
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 * Sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp 

- Sản xuất nông nghiệp 

+ Trồng trọt: Trồng cây lương thực và cây rau màu như: Lúa, ngô, đậu phọng, mè, tỏi, ớt và dưa; tổng giá trị sản xuất đạt 30,44 t ỷ

đồng. 

+ Chăn nuôi: Tổng đàn trâu 90 con; tổng đàn bò có 2.000 con (trong đó có 1.120 con bò lai); đàn heo có 3650 con; đàn dê 79 con; đàn gia cầm 

79.000 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 534,6 tấn. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 534,6 tấn, giá tr ịsản lượng 67thịt hơi xuất chuồng 

đạt  28,39 t ỷđồng.  

- Lâm nghiệp: Nhân dân tiếp tục duy trì công tác trồng và chăm sóc cây phân tán khoảng 4.000 cây. Chăm sóc, khai thác rừng trồng 

đảm bảo đ ộche ph ủcủa rừng, khai thác 400m
3

 gỗ, giá tr ịkhai thác 510 triệu đồng. 

- Thu ỷsản: S ốlượng tàu thuyền 112 chiếc, công suất 11.720 CV; sản lượng đánh bắt đạt 1.245 tấn; giá tr ịsản lượng đạt 43,58 t ỷ

đồng. 

 Có 33 h ộdân nuôi cá lồng t ựphát trên sông Trà Bồng diện tích 9.796m
2

; 09 h ộnuôi tôm th ẻchân trắng, diện tích 56.500m
2

; sản lượng 

thu hoạch đạt 235 tấn, giá tr ịsản lượng đạt 27,36 t ỷđồng. 

 Khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, gây thiệt hại lớn v ềkinh tế. 

 * Sản xuất Công nghiệp- TTCN; Thương mại dịch v ụ- Xây dựng: 

- Công nghiệp - TTCN: Sản xuất CN-TTCN tăng trưởng ổn định. Giá tr ịCN-TTCN đạt 22.385,6 triệu đồng 

- Thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán l ẻhàng hóa và dịch v ụđạt 147.003,8 triệu đồng; các dịch v ụăn uống và buôn bán nh ỏngày càng phát 

triển.  

c) Văn hóa 

- Xã có thôn Vĩnh An được công nhận thôn văn hóa trong 05 năm liền; thôn Hải Ninh công nhận 03 năm liền. 

- H ộgia đình văn hoá: Năm 2017, có 2.911 h ộgia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt 88,34%. 

d) Giáo dục 

- Xã được công nhận ph ổcập Trung học cơ s ởtheo quy định của B ộGiáo dục - Đào tạo.   

- T ỷl ệhọc sinh sau tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (ph ổthông, b ổtúc, học nghề) đạt 90%/tổng s ốhọc sinh trong đ ộ

tuổi.  

- T ỷl ệlao động qua đào tạo ngh ềchiếm 39%. 

e) Y tế 

- Trạm y t ếxã có 8 cán b ộchuyên môn gồm: 1 bác sĩ, 4 y sĩ, 1 dược sĩ trung học, 1 điều dưỡng đại học, 1 n ữh ộsinh. Công tác y t ế

luôn hoàn thành tốt các ch ỉtiêu chăm sóc, bảo v ệsức kho ẻcho nhân dân.  

- T ỷl ệngười dân tham gia các hình thức bảo hiểm y t ếđạt 100%. 

2.3. Tóm tắt những rủi ro thiên tai đặc thù nhất của xã 

Do v ịtrí xã nằm ven sông Trà Bồng và sát biển Đông nên thường hay chịu tác động bởi thiên tai như: bão, lũ lụt, sạt lở, lốc xoáy… 

Mặt khác, h ạtầng k ỹthuật phục v ụcông tác phòng chống, giảm nh ẹthiên tai chưa được quan tâm đầu tư đúng mức nên thường gặp rủi ro do 

thiên tai gây ra làm thiệt hại v ềngười, tài sản, gián đoạn v ềkinh tế, xã hội. 

II-KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI/BĐKH 

 

A-THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Các hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 

 

TT 

 

Hoạt động sản xuất, kinh 

doanh 

 

Diện tích/Quy mô 

 

% hộ tham gia 
Thu nhập trung bình 

(người/năm) 



 
 
 
 

 

 

1 

Sản xuất nông nghiệp 

- Lúa 

- Rau màu 

- Cây công nghiệp 

 

155 ha 

205,15 ha 

241 ha 

 

1498/3512; chiếm 42,6% 

 

15 triệu đồng 

 

 

 

2 

Sản xuất lâm nghiệp Trồng phân tán khoảng 4000 

cây/4 ha/năm khoảng 40000 

cây/4ha 

198/3512; chiếm 5,63% 25 triệu đồng\năm 

3 Sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp 

Khoảng 219 cơ sở 6,23% 50 triệu đồng 

4 Buôn bán nhỏ và tiểu 

thương 

Khoảng 407  

cơ sở 

11,58% 35 triệu đồng 

5 Nuôi trồng thủy sản Khoảng 74 hộ 2,1% 50 triệu đồng 

6 Dịch vụ 
Khoảng 165 cơ sở 4,7% 35 triệu đồng 

7 Nghề khác 
Khoảng 954 hộ 27,16% 20 triệu đồng 

 

 

 * Nhận xét 

- Sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, hoa màu, cây công nghiệp)  chiếm 42,6% t ỉl ệhộ dân trong toàn xã, thu hút c ảnam và n ữđều tham 

gia. Tuy nhiên kinh t ếnông nghiệp phát triển chưa ổn định, giá tr ịthương mại của nông sản hàng hoá thấp, sản phẩm còn lại sau s ửdụng đều là 

sản phẩm thô, chưa qua ch ếbiến, tiêu th ụt ựdo trên th ịtrường qua tư thương, giá c ảbấp bênh, tác động bất lợi đối với việc tái đầu tư phát triển 

sản xuất. 

- Tiểu thương và buôn bán nhỏ chiếm t ỷl ệthấp (11,6%) nhưng d ễtạo thu nhập, và đa  đặc biệt ngành này  đa phần là nữ tham gia và 

ph ụnữ cũng là người chịu nhiều áp lực tâm lý s ợhư hỏng hàng hóa, l ỗvốn khi có thiên tai xảy ra. 

- Sản xuất Tiểu th ủcông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản phát triển, thu nhập tương đối cao, hầu hết là nam giới tham gia nên 

khi thiên tai xảy ra nam giới thường phải chịu rủi ro cao; áp lực tâm lý do phải lao động kiếm tiền nuôi sống gia đình; tâm lý lo lắng cho gia đình, 

v ợcon khi có thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, người ph ụnữ  thường phải chịu tổn thương v ềtâm lý, tinh thần, đặc biệt là khi nam giới gặp rủi ro 

khi tham gia đánh bắt trên biển.   

2. Hạ tầng cơ sở 

 

]1[ Commented : 

dân  ộh ểth ụt canh tác. Cấu bao nhiêu đữh ởnghèo s ộvà h ộThêm thông tin, trung bình h

tiêu dùng. ể, bao nhiêu % bán đục tiêu thựnghèo bao nhiêu % lương th 
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T

T 

Cơ s ởh ạtầng Năm xây dựng/s ửdụng S ốlượng/chất lượng  

1 

 

 

Điện dân dụng Năm 2000 h ệthống điện lưới 

quốc gia v ềđến các thôn 

 

  

Có 4 trạm biến áp do địa phương quản lý, 9 trạm biến áp do 

điện lực Bình Sơn quản lý, 5.890m đường dây h ạth ếđược đưa 

vào s ửdụng có hiệu quả.  

Tuy nhiên các nhánh r ẽđường dây vào nhà dân còn chằng chịt, 

tr ụđiện ch ữA chưa đảm bảo an toàn. 

 

 

 

2 

Đường giao 

thông 

* Đường xã xây dựng năm 2007, năm 

2010, đạt 97,63% 

 

 

* Đường thôn  được đầu tư xây dựng t ừ

năm 2006 đến nay. 

 * Đường ngõ xóm: 

 

* Đường trục chính nội đồng  

Có 02 tuyến, tổng chiều dài 6.325m, đã nhựa hóa 6.175/6.325, hiện 

nay đã xuống cấp và hư hỏng nặng đoạn đường t ừNgã cầu suối thôn 

Vĩnh An đến Ngã tư ch ợHải Ninh, dài 680m cần được đầu tư mới. 

Có 18 tuyến, tổng chiều dài 15.899m; đã bê tông hóa 7.942m. 

 

Có 30 tuyến, tổng chiều dài 13.130m; đã cứng hóa 22,97%. 

Có tổng chiều dài 9,9 km, rộng 1-3 m, 

Là đường đất, chưa được bê tông, cứng hóa, không thuận lợi cho việc 

vận chuyển vật tư, hàng hóa phục v ụsản xuất. 
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Trường học các 

cấp 

- Cấp I 

- Cấp II 

- Cấp III 

 * Trường Tiểu học: có 02 trường. 

- Trường tiểu học s ố1: Có 2 cụm 

trường, chưa đạt chuẩn quốc gia. 

+ Cụm chính: Tại KDC Long Thạnh 

thôn Trung An. 

+ Cụm phụ: Tại KDC Phước An thôn 

Trung An  

 - Trường tiểu học s ố2: Có 2 cụm 

trường, trường đã đạt chuẩn quốc gia  

+ Cụm phụ: Tại thôn Vĩnh Trà  

+ Cụm chính: Tại thôn Vĩnh An  

- Trường Trung học cơ sở: Chưa đạt 

chuẩn quốc gia. 

 - Nhu cầu cần xây mới 04 phòng chức năng và 08 phòng học tại Cụm 

chính tại KDC Long Thạnh đ ểđáp ứng nhu cầu s ốlượng học sinh 

tăng lên hằng năm 

- Nhu cầu cần xây mới 06 phòng chức năng và 08 phòng học, 300 mét 

tường rào+cổng ngõ tại cụm chính  ởthôn Vĩnh An đ ểđáp ứng nhu 

cầu s ốlượng học sinh tăng lên hằng năm 

 

- 12 phòng xuống cấp; 1 thư viện; chưa có phòng chức năng, tường 

rào cổng ngõ và công trình v ệsinh cho học sinh và giáo viên hiện đã 

xuống cấp, cần được xây mới. 

4 

 

Nhà trẻ, Mẫu 

giáo 

 - Trường mầm non (mẫu giáo): Chưa 

đạt chuẩn quốc gia. Toàn xã có 06 điểm 

trường mẫu giáo với 11 phòng học, 2 

nhà ăn; tổng s ốhọc sinh 337 cháu. 

Nhu cầu cần đầu tư xây mới 02 phòng kiên c ốtại cụm Trường mẫu 

giáo Vĩnh Trà vì các phòng học hiện đã xuống cấp và không đáp ứng 

nhu cầu học bán trú  của con em thuộc h ộtái định cư. 

5 
Trạm y tế 

- Trạm y t ếxã được đầu tư khang trang 

(nhà 02 tầng) t ừnguồn vốn h ỗtr ợcủa 

Tập đoàn khí năm 2011 và đạt chuẩn y 

t ếquốc gia t ừnăm 2012 đến nay.  

Trạm y t ếxã có 8 cán b ộchuyên môn gồm: 1 bác sĩ, 4 y sĩ, 1 dược sĩ 

trung học, 1 điều dưỡng đại học, 1 n ữh ộsinh.  
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6 
Công sở 

Trụ sở UBND 

xã 

* Tr ụs ởlàm việc UBND xã (nhà 02 

tầng) được đầu tư xây dựng năm 2009 

tại thôn Vĩnh An, diện tích đất s ửdụng 

8000 m
2

; diện tích xây dựng 449 m
2

; 

gồm: 02 hội trường, 28 phòng làm việc. 

Chất lượng công trình tốt. 
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Nhà văn hóa xã 

Đã được xây dựng trong khuôn viên 

UBND xã với diện tích đất s ửdụng 

3.640 m
2

; diện tích xây dựng 360 m
2 

(nhà 02 tầng).  

Hội trường có 300 ch ỗngồi, có 07 phòng nhưng chưa có thiết b ị

chức năng, nhạc cụ, phục trang chuyên dùng hoạt động văn nghệ, 

thiết b ịthông gió, tủ, giá sách. 

8 Khu th ể

thao trung 

tâm 

- Được Tâp đoàn dầu khí Việt Nam  h ỗ

tr ợđầu tư xây dựng mới vào năm 2010, 

có diện tích 11.585 m
2

.  

- Ngoài ra có 01 sân vận động tại thôn 

Vĩnh An với diện tích 11.427 m
2

, nhân 

dân thường xuyên sinh hoạt th ểdục th ể

thao tại đây. 

Chưa có nhà thi đấu đa năng, cần đầu tư thêm các trang thiết b ịphục 

v ụnhu cầu th ểthao cho nhân dân trên địa bàn xã.  

 Cần nâng cấp sân th ểthao hiện có của xã tại thôn Vĩnh An; B ốtrí 

đầy đ ủcác phân khu chức năng như: đài truyền thanh, sân bóng đá 

ngoài trời, sân bóng chuyền, cầu lông, ...  

9 
Nhà Văn hóa 

thôn 

Có 04 nhà văn hóa thôn Vĩnh An, Vĩnh 

Trà, Hải Ninh, Trung An được xây hoàn 

thành năm 2015 

Được xây dựng kiên c ốđ ểlàm nơi trú bão cho nhân dân. 
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Chợ 01 ch ợchính đóng trên địa bàn thôn 

Vĩnh Trà 

 

02 ch ợtạm  ởthôn Hải Ninh và thôn 

Trung An. Ch ợđược hình thành t ựphát 

do nhu cầu của người dân 

Được xây dựng ở v ịtrí cao ráo không b ịngập nước. Hàng hóa đa 

dạng đ ủđáp ứng nhu cầu cho người chuẩn b ịnhu yếu phẩm trước 

khi tiên tai xảy ra. 

Ch ợ ởvùng thấp d ễb ịngập nước, hàng hóa d ễb ịhư hỏng khi thiên 

tai xảy ra, không đ ủhàng hóa đáp ứng cho người dân. 

 

 

3. Nhà ở 

Hiện trạng nhà dân sinh và mức đ ộrủi ro với thiên tai và BĐKH 

Loại Nhà Tổng s ốhộ % nhà thuộc 

vùng rủi ro cao 

với thiên tai, 

BĐKH (*) 

% nhà thuộc 

vùng rủi ro 

trung bình với 

thiên tai, BĐKH 

(*) 

Trong đó tổng s ốhộ/nhà có rủi ro cao và trung bình (3 + 

4) thuộc diện(**) 

Có thể gia cố, cải 

tạo 

Cần phải xây 

mới 

Cân phải di dời (tái 

định cư) 

1 2 3 4 5 6 7 

Nhà đơn sơ 18 100   18  

Nhà thiếu kiến cố 159 62,9 37,1 59 100  

Nhà bán kiên c ố 3.053 5,2 94,8 2897  156 

Nhà kiên cố 150      

 

 

4. Nước sạch, vệ sinh và môi trường 

 

Tên thôn S ốhộ 

Nguồn nước sạch Nhà v ệsinh 

Giếng 

đào 
B ểchứa 

Trạm cấp nước 

công cộng/nước 

máy/t ựchảy 

Không có 

dụng c ụchứa 
T ựhoại Tạm Không có 

]2[ Commented : 

?ồn đảb ụcao qua công c i roủnào là r ếnh thịi dân xác đờghi chú ngư ểCó th 
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Trung An 1199 

1325 1195  130 893 108  
Phước Thành 338 

Vĩnh An 535   535  540 21  

Vĩnh Trà 460   460  482 11  

Hải Ninh 980 188  792  759 57  

Tổng cộng: 3.512 1.513 1.195 1.787 130 2.674 197  

 

 

 

5. Y tế (dịch bệnh liên quan đến thiên tai/BĐKH) 

 

Loại dịch bệnh 

liên quan đến người 

Đối tượng (na8m 2009) 

Trẻ em Phụ nữ Nam Người 

cao tuổi 

NKT Người bị bệnh hiểm 

nghèo 

Sốt rét 0 0 0 0 0 0 

Bệnh ngoài da 38 24 18 7   

Viêm đường hô hấp 125 43 75 38 4  

Tay chân miệng 0 0 0 0 0  

 

 

6. Hiện trạng rừng và mức đ ộrủi ro với thiên tai và BĐKH 

Trước đây, xã Bình Thạnh là xã cũng được d ựán đầu tư trồng rừng ngập mặn, nhưng do quá trình quản lý, s ửdụng rừng tại cộng 

đồng không tốt, người dân chưa thấy được lợi ích cùa rừng ngập mặn nên đã t ựý phá rừng đ ểlấy đất nuôi trồng thủy sản. Đến năm 2015, xã đã 

công b ốkhông còn rừng ngập mặn. 

7. Công tác phòng, chống thiên tai: 

Công tác phòng chống thiên tai  tại địa phương  luôn được Đảng ủy, UBND xã quan tâm ch ỉđạo và thường xuyên thực hiện, do đó trong những 

năm qua công tác ứng phó và chuẩn b ịcác điều kiện, năng lực đ ểch ủđộng trong công tác phòng chống thiên tai đạt kết qu ảvà hạn ch ếđến mức 

thấp nhất v ềthiệt hại và các rủi ro xảy ra. 

Ban Ch ỉhuy PCTT đã đã được thành lập gồm có 31 thành viên và có kiện toàn hàng năm; ngoài ra, xã Bình Thạnh còn các lực lượng PCTT & 

TKCHCN  như: Dân quân t ựv ệ(105 thành viên), Đội thanh niên xung kích (11 thành viên, trong đó n ữlàm Đội trưởng), Trung đội xung kích (15 

thành viên)…Ban Ch ỉhuy PCTT xã đã xây dựng k ếhoạch PCTT và triển khai phương án PCTT hàng năm. 

 Các thôn xóm thành lập t ổPCTT  có 8-10 người (có n ữtham gia); chính quyền địa phương đã ch ủđộng trong công tác tuyên truyền đến người 

dân trong xã thông qua h ệthống truyền thanh cũng như trong các hội nghị, các cuộc họp dân; nghiêm túc thực hiện việc đánh giá thiệt hại, đánh 



giá nhu cầu và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác PCTT &TKCN, đồng thời có biện pháp khắc phục, báo cáo cấp trên kịp thời theo quy 

định. 

 

8. Sự phối hợp giữa các tô ̉ chức đoàn thể trong phòng, chống thiên tai: 

- Phối hợp chặt ch ẽvới các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật v ềPCTT&TKCN và tích cực 

tham gia công tác PCTT&TKCN - giảm nh ẹthiên tai. 

- UBMTTQVN xã ch ỉđạo Ban công tác mặt trận thôn phối hợp trưởng thôn, trưởng các khu dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân 

ch ủđộng phòng chống thiên tai và khắc phục hậu qu ảthiên tai. Tiếp nhận và phân phối hàng cứu tr ợkhắc phục hậu qu ảthiên tai. Kiểm tra, giám 

sát việc phân phối hàng hóa cứu trợ. 

- Các Hội đoàn th ể(nhất là lực lượng Đoàn TNCSHCM) thường xuyên phối hợp và thực hiện tốt công tác PCTT-TKCN và khắc phục 

hậu qu ảdo thiên tai gây ra. Vận động hội viên, đoàn viên tham gia vào công tác phòng, chống thiên tai; các chi hội, t ổtrưởng tham gia trực tiếp 

vào việc kiểm tra, đánh giá mức đ ộthiệt hại tài sản của nhân dân đ ểlàm cơ s ởcho việc h ỗtr ợchi phí khắc phục, hàng cứu trợ. 

- Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Hàng năm, xã đều đánh giá công tác phòng chống thiên tai của năm trước và 

xây dựng k ếhoạch phòng chống thiên tai trong năm sát với tình hình thực t ếcủa địa phương; đánh giá chặt ch ẽv ềnguy cơ cũng như năng lực 

phòng chống thiên tai. 

10. Cơ s ởvật chất và trang thiết bị phòng, chống thiên tai:  

-  Phương tiện, thiết bị:  

STT Lực lượng tại chỗ 
Đơn v ị

tính 
S ốlượng Nơi tập kết, cung ứng Người quản lý(H ọvà tên, chức vụ) Ghi chú 

I  
Phương tiện, trang thiết b ịđã có  

  

1 Nhà bạc Cái 2 
Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Hội CTĐ tỉnh cấp 

2 

Phao cứu sinh Cái 82 
Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 

Huyện và Hội 

CTĐ đ ỏtỉnh cấp  

3 Xuồng máy, xuồng 

chèo 
Chiếc 2 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Hội CTĐ tỉnh cấp 

4 

Áo phao  Cái 38 
Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 

Huyện và Hội 

CTĐ đ ỏtỉnh cấp  

5 
Mũ bảo h ộlao động Cái 14 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Hội CTĐ tỉnh cấp 

6 
Áo ch ữthập đỏ Cái 18 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Hội CTĐ tỉnh cấp 

7 
Máy phát điện Cái 1 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Hội CTĐ tỉnh cấp 
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8 
Tấm bạc nhựa Tấm 2 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Hội CTĐ tỉnh cấp 

9 
Ủng đi mưa Đôi 20 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Hội CTĐ tỉnh cấp 

10 
Cưa máy nhỏ Cái 1 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Hội CTĐ tỉnh cấp 

11 
Dây nilông m 600 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Hội CTĐ tỉnh cấp 

12 
Tấm bạc chống mưa Tấm 6 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Hội CTĐ tỉnh cấp 

  Phương tiện, trang thiết b ịmua sắm mới 

  

1 
Cuốc, xẻng Cái 20 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Mua sắm mới 

2 
Bạt chống mưa Tấm 10 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Mua sắm mới 

3 
Bao xi ment Bao 3000 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Mua sắm mới 

4 
Áo mưa Bộ 30 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Mua sắm mới 

5 
Loa phóng thanh cầm 

tay (bao gồm pin) 
Cái 4 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Mua sắm mới 

6 
Đèn pin Cái 20 

Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 
Mua sắm mới 

7 

Tàu cứu nạn, cứu h ộ

trên sông 
Chiếc 2 

Bến cá Đông Thành 1, thôn 

Hải Ninh 

Ông Phạm Duy Lân, ch ủ02 tàu cá 

QNg 90083, 120CV; QNg 90694, 

230CV 

Hợp đồng với 

ch ủtàu  

8 

Xe Chiến Thắng  Chiếc 3 

Thôn Vĩnh Trà 01 chiếc; thôn 

Vĩnh An 01 chiếc; thôn Trung 

An 01 chiếc 

Ông Lê Văn Súy, bà Đặng Th ịYến 

và ông Nguyễn Duy Lâm, ch ủxe 

Hợp đồng với 

ch ủxe 

9 

Xe khách Việt Thành 

(36 ch ỗngồi) 
Chiếc 2 

Ngã tư Thiên Đàng, thôn 

Trung An, 01 chiếc; Ngã tư 

ch ợHải Ninh 01 chiếc. 

Ông Bùi Văn Tiền, ch ủxe 
Hợp đồng với 

ch ủxe 
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Xe đầu kéo (vận tải 

nhỏ) 
Chiếc 3 

Thôn Hải Ninh 02 chiếc; Thôn 

Vĩnh An 01 chiếc 

Ông Nguyễn Trường Minh, Nguyễn 

Văn Dũng và ông Nguyễn Văn Hùng, 

ch ủxe 

Hợp đồng với 

ch ủxe 

II Vật tư, vật liệu           

1 Xăng Lít 20 
Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 

Hợp đồng đơn v ị

cung cấp 

2 Dầu Lít 50 
Kho cất gi ữUBND xã Bình 

Thạnh 

Nguyễn Sen, ch ỉhuy trưởng BCH 

quân s ựxã 

Hợp đồng đơn v ị

cung cấp 

 

 

- Nhu yếu phẩm 

 

STT Loại 
Đơn v ị

tính 
S ốlượng Nơi tập kết, cung ứng Người quản lý(H ọvà tên, chức vụ) Ghi chú 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tiền triệu đồng 50 UBND xã Bình Thạnh 
Đ ỗVăn Lập, ch ủtịch UBND xã; 

Trần Th ịNở- k ếtoán trưởng 

 Kinh phí xây dựng 

hàng năm 

2 
Gạo Kg 1000 Lưu kho tại đơn v ịcung 

cấp 
Trần Th ịNở, k ếtoán trưởng Hợp đồng cung cấp  

3 
Mì tôm Thùng 200 Lưu kho tại đơn v ịcung 

cấp 
Trần Th ịNở, k ếtoán trưởng Hợp đồng cung cấp  

4 
Nước uống (thùng 24 

chai) 
Thùng 200 

Lưu kho tại đơn v ịcung 

cấp 
Trần Th ịNở, k ếtoán trưởng Hợp đồng cung cấp  

5 Nước uống (bình 21 lít) Bình 100 
Lưu kho tại đơn v ịcung 

cấp 
Trần Th ịNở, k ếtoán trưởng Hợp đồng cung cấp  

 

 

Trang thiết bị, phương tiện phòng chống thiên tai được tập kết tại kho lưu của UBND xã, nhu yếu phẩm được BCH PCTT xã ký hợp 

đồng lưu kho tại nhà buôn; khi có thông tin v ềthiên tai, Ban ch ỉhuy ch ỉhuy cho cán b ộph ụtrách phân b ổphương tiện, trang thiết bị, nhu yếu 

phẩm cần thiết v ềcác địa bàn thôn, đặc biệt các vùng xung yếu, trọng điểm cần thiết chuẩn bị ứng phó với thiên tai. 

11. Công trình phòng, chống thiên tai (đê, kè, âu thuyền, biển báo…):  

 Trên địa bàn xã chưa có công trình phòng chống thiên tai như Kè chống sạt lở, nhà trú ẩn đa năng,…trong khi đó ven sông Trà Bồng 

đang rất cần có Kè chống sạt lở. Ch ỉtrưng dụng được 02 tàu có công suất trên 9CV thực hiện việc cứu nạn cứu h ộtrên sông. Ngoài ra còn trưng 

dụng các công trình công cộng, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn làm nơi trú ẩn an toàn cho nhân dân khi có lệnh di dời, sơ tán đ ểtránh trú bão. 
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B. THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ V ỀTHIÊN TAI/BĐKH,  TÌNH TRẠNG D ỄB ỊTỔN THƯƠNG, NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN 

TAI VÀ NHẬN THỨC V ỀRRTT CỦA NGƯỜI DÂN 

1. Thông tin đánh giá v ềthiên tai  ởđịa phương 

 

 

 

 

Nhận xét chung: 

Bình Thạnh  nằm  ởvùng sát biển Đông và  có sông Trà Bồng chạy qua; hàng năm đều có lũ thượng nguồn chảy v ềvà triều cường t ừngoài 

biển dâng; khi có bão kèm theo mưa to cộng hưởng với triều cường, các h ộdân Xóm Đông Thành 1, Đông Thành  2, thôn Hải Ninh và những h ộdân 

Xóm Núi và Xóm Câu, thôn Vĩnh An nằm  ởven sông Trà Bồng có nguy cơ dễ b ịsạt lở; nhưng vì mưu sinh cuộc sống (làm ngh ềđánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản) nên h ọkhông chấp di dời tái định cư . Vì vậy, khi thiên tai xảy thì gây thiệt hại nặng n ềv ềngười, nhà cửa, tài sản của người dân. Các khu dân 

cư tại các thôn Trung An, Phước Thành, phần lớn diện tích đất canh tác b ịngập úng hoàn toàn gây thiệt lớn v ềlúa, hoa màu, nuôi trồng thủy, gây ô nhiễm 

môi trường. Bên cạnh đó những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp khó lường gây ảnh hưởng 

trực tiếp đến đời sống của nhân dân.  

* Lụt: Theo nhận định của nhân dân địa phương những năm gần đây lụt ngày càng gia tăng, mực nước dâng lên nhanh, đột ngột; nước 

rút chậm. Điển hình trận lụt ngày 6/11/2017 mưa lớn kéo dài nước t ừthượng nguồn sông Trà Bồng đ ỗvề, cộng với triều cường nước dâng cao 

đột ngột, gây ngập 2/3 diện tích trên địa bàn toàn xã, mực nước lên cao t ừ2-3 mét; làm b ịthương nặng 03 người (02 ph ụnữ, thuộc diện h ộ

nghèo); hư hỏng nặng hoàn toàn 06 ngôi nhà tại thôn Bình An Nội, s ốnhà b ịngập 2/3 s ốh ộtrên địa bàn toàn xã. 100% diện tích lúa, hoa màu, 

]3[ Commented : 

n thông tin? Năng ập nhếe? tiỏc khứVD. S ữn ụi phớt vệkhác bi ựs ềt phân tích vộThêm m

ng phó?ức ựl 



nuôi trồng thủy sản b ịchìm sâu trong nước; tài sản người dân, các cơ quan đều b ịthiệt hại. H ệthống giao thông b ịchia cắt hoàn toàn; 30% gia 

súc gia cầm b ịchết; dịch bệnh xảy ra; thiếu nước sinh hoạt; ô nhiễm môi trường…  

Nguyên nhân là do đê bao chưa khép kín, chuồng trại tạm bợ, thanh niên đi làm ăn xa thiếu nhân lực, người dân còn ch ủquan không 

di dời kịp; chưa có kinh nghiệm trong công tác phòng chống; thiếu các phương tiện tuyên truyền... 

 Trước tình hình trên, chính quyền, địa phương đã tìm ra một s ốgiải pháp nhằm ứng phó với lũ, lụt như: Tiếp tục di dời những h ộcó 

nguy cơ rủi ro cao vào nơi sơ tán an toàn, vận động vật tư, sữa chữa, xây mới lại nhà ở; sữa chữa chuồng chăn nuôi; các h ồao nuôi trồng thủy 

sản vận động h ỗtr ợlương thực, thực phẩm, nước sạch; thu gom rác, xác động vật, x  ửlý môi trường sau lụt. 

* Bão, lụt: Có gió mạnh kèm theo mưa lớn, nước dâng cao kéo dài, xu hướng ngày càng mạnh khó d ựbáo, không d ựđoán được đường 

đi, không theo quy luật. Tháng 9 năm 2009, bão xảy ra trên địa bàn toàn xã đã làm chết 04 người (03 nữ, 01 nam) do bất cẩn, ch ủquan quay v ề

lấy đ ồđạt; Nhà b ịtrôi, sập hoàn toàn: 28 cái; tốc mái, hư hỏng nặng: 2.600 ngôi nhà, vật dụng tài sản các h ộgia đình có nhà b ịsập, tốc mái hư 

hỏng khoảng 60%. 100% diện tích lúa hoa màu, nuôi trồng hải sán b ịngập, b ịhư hỏng hoàn toàn; 70% gia súc, gia cầm b ịchết; trôi 40 chiếc tàu, 

thuyền và 26 thúng  của ngư dân; giao thông chia cắt hoàn toàn, tình trạng dịch bệnh, thiếu nước sinh hoạt, ô nhiễm môi trường đã xảy ra.  

Nguyên nhân là do nhà tạm bợ, 80% nhà lợp mái tôn, nằm  ởven sông, diện tích đất trồng lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản nằm trong 

vùng trũng, thấp, người dân nhận thức v ềbão, lụt còn hạn chế, các phương tiện tuyền thông, các thông tin tuyên truyền chưa đến được với người 

dân. Người dân ch ủquan thiếu kinh nghiệm trong phòng tránh, chưa ch ủđộng gia c ốchèn chống nhà cửa, chưa ch ủđộng di dời, sơ tán... 

 Trước tình hình trên, chính quyền, địa phương đã ch ỉđạo lực lượng xung kích, Ban ch ỉhuy PCTT-TKCN xã ứng phó với bão như b ố

trí người đi sơ tán khi xảy ra bão; chuẩn b ịlương thực, thực phẩm; t ổchức cứu hộ, cứu nạn, chăm sóc sức khỏe, v ệsinh môi trường, h ỗtr ợvật 

tư cho các h ộb ịthiệt hại. Khắc phục hậu qu ảthiên tai; giúp các h ộdân b ịthiệt hại sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định lại cuộc sống; củng c ốh ệ

thống loa Đài truyền thanh và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân v ềphòng chống thiên tai. 

 * Lốc xoáy: Gió giật mạnh, xu hướng ngày càng tăng; xảy ra hàng năm không theo quy luật. Trận lốc xoáy lịch s ửvào ngày 28 tháng 

12 năm 1991 xảy ra trên địa bàn đã làm chết 78 người, 20 người b ịthương (có 20 gia đình có t ừ2 người chết tr ởlên, trong đó có 1 gia đình có 7 

người chết), 100% lực lượng lao động nam tham gia đánh bắt; tàu thuyền b ịchìm 8 chiếc, hư hỏng nặng 14 chiếc. 

 Nguyên nhân là do xảy ra bất ngờ, không d ựbáo, cảnh báo được, thiếu các phương tiện cứu hộ, người dân thiếu thông tin thời tiết và 

chưa có kinh nghiệm ứng phó, còn ch ủquan với những cơn lốc xoáy. 

 Trước tình hình trên, chính quyền, địa phương đã tìm ra một s ốcách ứng phó khi lốc xoáy xảy ra như: giúp đ ỡnhau khắc phục hậu 

quả, sữa chữa lại tàu thuyền, thăm hỏi, động viên các h ộgia đình có người chết và thiệt hại v ềtài sản vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; các 

đoàn th ểnhư MTTQ, Hội ph ụn ữđộng viên ch ịem ph ụn ữsớm ổn định tâm lý, tinh thần sau s ực ốmất mát, thiệt hại do lốc xoáy. 

 

Lịch sử thiên tai (Bảng 2.1) 

 

Thời gian 

xảy ra 

Loại 

hình 

thiên tai 

Đặc điểm và 

xu hướng của 

thiên tai 

Khu vực 

(địa điểm 

b ịthiệt 

hại) 

Những thiệt hại, mức đ ộ

thiệt hại (an toàn cộng 

đồng, SXKD, VSMT) 

Nguyên nhân b ịthiệt hại (VC, 

TCXH, thái đ ộđộng cơ) 

Đã làm gì đ ểPCTT (h ộgia đình, các t ổ

chức,…) 
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(1) (2) ( 3) (4) (5) (6) (7) 



 

 

Tháng 

7.2017 

 

 

 

Bão, lụt  - Gió mạnh, 

mưa lớn, nước 

dâng cao kéo 

dài  

- Xảy ra ngày 

càng nhiều, 

khó d ựđoán, 

thường xảy ra 

vào ban đêm,  

không theo 

quy luật 

 ATCĐ: 

-  15 ngôi nhà bán kiến c ố

b ịtốc mái; 277 h ộb ịngập 

 ởvùng trũng ven sông; 

- 15% tr ụđiện b ịngã đổ; 

- 1,5 km đường giao thông 

nông thôn b ịngập và sạt l ỡ

vùng ven sông; 

- Trường Mẫu giáo Hải 

Ninh b ịtốc mái, Trường 

Tiểu học s ố2 cụm Vĩnh An 

b ịngập.  

ATCĐ: 

- Nhà tạm bợ, nằm  ởven 

sông,vùng trũng, gần cửa biển.  

- Nhà chưa chèn chống, ý thức 

người dân còn ch ủquan. 

- Tr ụdiện thắp sáng tại các khu 

vực dân cư còn tạm b ợchưa  

được bê tông 

- Một s ốtuyến đường giao thông 

nông thôn chưa  kiên c ốhoặc 

chưa cứng hóa. 

- Mái lợp chưa kiên cố, nền 

móng thấp, nằm  ởvùng trũng. 

- Đưa người đi sơ tán 

- Chuẩn b ịlương thực, thực phẩm 

- Chằng chống nhà cửa; 

- Gia c ốcác tr ụđiện đảm bảo k ỹthuật; 

- Vận động người dân đóng góp kinh phí 

cùng nhà nước đ ểbê tông hóa; 

- Vận động kinh phí t ừcác nguồn (nhà 

nước, dân đóng góp và huy động khác) đ ể

đầu tư xây dựng; 

- Có k ếhoạch di dời các h ộdân sống ven 

sông, khu vực cửa biển đến nơi tái định 

cư an toàn; tái định cư an toàn; 

- Đ ềngh ịđơn v ịthi công có k ếhoạch 

khai thông dòng chảy trước mùa mưa bão, 

- Chính quyền phải có điểm quy hoạch 

bến neo đậu tàu thuyền cho ngư dân; 

- Quy hoạch đất trồng rừng phù hợp với 

qu ỹđất tại địa phương nhằm chắn gió, 

chắn sóng, hạn ch ếgây thiệt hại v ềngười 

và tài sản; 
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    SXKD: 

- 60% hàng hóa của người 

dân buôn bán nh ỏb ịngập 

nước gây thiệt hại tài sản; 

- 100% diện tích hoa màu: 

Lúa, ngô, đậu phụng dưa 

các loại ... b ịthiệt hại; 

- 50%  diện tích rừng phi lao 

b ịngã đổ; 

- 70% gia súc, gia cầm b ị

chết; 

-100% diện tích ao, h ồnuôi 

trồng thủy sản b ịsạc lỡ, mất 

trắng; 

- Một s ốtàu thuyền của ngư 

dân b ịva đập khi neo đậu, 

ngư lưới c ụb ịtrôi; 

SXKD 

- Người dân sống  ởvùng trũng, 

ven sông, sống cạnh khu vực cửa 

biên; 

- H ệthống thoát nước chưa đảm 

bảo, một s ốd ựán đang thi công 

trên địa bàn làm ngăn dòng 

chảy; 

- Diện tích phi lao ch ủyếu trồng 

 ởdọc ven biển, không theo quy 

hoạch, mật đ ộkhông đảm bảo,  

- Chuồng trại nằm trong vùng 

trũng, vùng d ễb ịlạc lở; xây 

dựng không đảm bảo;  

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 

ch ủyếu nằm  ởven sông, khu 

vực cửa biển;  

- Kỹ thuật nuôi trồng chưa đảm 

bảo  

- Chưa có bến neo đậu, tiếp cận 

các thông tin liên lạc chưa kịp 

thời. 

- Khuyến cáo các h ộdân hạn ch ếviệc xây 

chuồng tại trong vũng trũng, ven sông; 

- Hướng dẫn các h ộdân khai thác trước 

mùa mưa bão; 

- Tuyên truyên, tập huấn cho các h ộdân 

v ềnuôi trồng thủy sản; 

- Tuyên truyền cho ngư dân trang b ịcác 

thiết b ịthông tin liên lạc theo dõi thời tiết 

khi ra khơi; 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức người 

dân v ềPCTT 



    SKVSMT: 

- Dịch bệnh xảy ra 

- Thiếu nước sinh hoạt 

- Ô nhiểm môi trường 

 

- Chưa x ửlý nguồn nước kịp 

thời sau bão, lũ;. 

- Cúp điện kéo dài, nguồn mạch 

nước ngầm b ịô nhiễm; 

- Do rác thải kèm theo bùn đát tù 

thượng nguồn đ ỗv ềcộng với 

xác chết của các loại động thực 

vật đang trong giai đoạn phân 

hủy 

 

X ửlý, thu gom rác thải sau bão kịp thời; 

- Dùng thuốc kh ửkhuẩn khư lý nguồn 

nước b ịô nhiêm; 

- Khắc phục diện kịp thời đ ểngười dân có 

nguồn nước sinh hoạt;. 
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Tháng 

9/2009 

Bão, lụt - Gió mạnh, 

mưa lớn, nước 

dâng cao kéo 

dài  

- Xảy ra ngày 

càng nhiều, 

khó d ựđoán, 

thường xảy ra 

vào ban đêm,  

không theo 

quy luật 

 ATCĐ: 

- 4 người chết, 9 người b ị

thương 

- 102 nhà b ịtrôi, sập hoàn 

toàn 

-  2.600  nhà  b ịtốc mái, hư 

hỏng, nhiều nhà vùng trũng 

thấp b ịngập sâu. 

- 42 chiếc tàu thuyền và 26 

chiếc thúng b ịtrôi, chìm. 

- 50% tr ụđiện b ịngã đổ; 

- 20% đường giao thông 

nông thôn b ịngập và sạt l ỡ

vùng ven sông; 

- các Trường học b ịtốc mái, 

b ịngập và hư hỏng.  

- Trạm Y t ếb ịngập sâu 

 

- Nhà tạm bợ, thiếu kiên cố, thiếu 

vốn xây dựng nhà, thiếu kiến 

thức, k ỹthuật xây nhà. 

- Tr ụđiện vào đến các h ộdân 

còn thô sơ, chưa đúc bê tông. 

- Chưa cứng hóa đường giao 

thông nông thôn. 

- Ch ủquan, không chằng chống 

nhà cửa, một s ốh ộdân thiếu 

nhân lực chằng chống nhà cửa. 

- Có Đội PCLB nhưng chưa tham 

gia nhiệt tình. 

- Đưa người  

- Chuẩn b ịlương thực, thực phẩm, thuốc 

men 

- Chằng chống nhà cửa; 

- Gia c ốcác tr ụđiện đảm bảo k ỹthuật; 

- Vận động người dân đóng góp kinh phí 

cùng nhà nước đ ểbê tông hóa; 

- Củng c ốh ệthống loa truyền thanh ph ủ

khắp khu dân cư 

- Có k ếhoạch di dời các h ộdân sống ven 

sông, khu vực cửa biển đến nơi tái định 

cư an toàn; 

- Đ ềngh ịđơn v ịthi công có k ếhoạch 

khai thông dòng chảy trước mùa mưa bão, 

- Chính quyền phải có điểm quy hoạch 

bến neo đậu tàu thuyền cho ngư dân; 

- Quy hoạch đất trồng rừng phù hợp với 

qu ỹđất tại địa phương nhằm chắn gió, 

chắn sóng, hạn ch ếgây thiệt hại v ềngười 

và tài sản; 



    SXKD: 

- 60% Vật tư, thiết b ịdụng 

cụ, hàng hóa b ịngập nước 

gây hư hỏng; 

- 100% hoa màu b ịthiệt hại 

- 2.907 thùng mắm trôi, 

ngập nước hư hỏng 

- 15 ha rừng phi lao chắn gió 

b ịngã đổ 

- 70% gia súc, gia cầm b ị

chết; 

- 100% h ồnuôi trồng thủy 

hải sản b ịsạt lở, mất 

trắng(400 con ba ba b ị

trôi,....) 

- Ch ủquan không di dời hàng 

hóa đến nơi an toàn, cao ráo 

- Bão lớn bất ngờ, d ự

đoán sai 

- Hoa màu chưa đến k ỳthu 

hoạch 

- Nước dâng cao, gió lớn, thời 

gian xảy ra kéo dài  

- Chuồng trại nằm trong vùng 

trũng, vùng d ễb ịlạc lở; xây 

dựng không đảm bảo;  

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 

ch ủyếu nằm  ởven sông, khu 

vực cửa biển;  

- H ồnuôi trồng thủy, hải sản 

chưa được kiên cố; 

- K ỹthuật nuôi trồng chưa đảm 

bảo. 

- H ỗtr ợkhẩn cấp, h ỗtr ợphục hồi tái 

thiết. 

- Chính quyền địa phương h ỗtr ợgiống, 

phân bón 

- H ỗtr ợvay vốn đ ểtái sản xuất. 

- Người dân cải tạo lại ao hồ, đất... đ ểvào 

v ụmới 

    SK, VSMT: 

- V ệsinh môi trường b ịô 

nhiễm nặng, dịch bệnh xảy 

ra 

- Xác súc vật chết, rác, bùn trôi 

tấp vào khu dân cư 

- Ra quân dọn v ệsinh, x ửlý nguồn nước. 

- Khám bệnh, cấp thuốc cho h ộnghèo. 

- Tuyên truyền s ửdụng nước hợp v ệsinh 
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2� Thông tin đánh giá về TTDBTT 

 

Bảng tóm tắt các TTDBTT  

Lĩnh vực Khía cạnh Tình trạng d ễb ịtổn thương 

An toàn cộng 

đồng 

Cơ s ởvật chất *Vật chất. 

- Nhà   ởbán kiên cố: 3053 

 - Nhà thiếu kiên cố: 159, đơn sơ 18 có nguy cơ cao khi bão xảy ra; 

- 74 nhà vùng sạt l ởcửa biển (Hải Ninh) và ven sông (Vĩnh Trà) cần phải di dời. 

- 01 thôn (Phước Thành) chưa có nhà văn hóa thôn. 

- H ệthống điện 

Các nhánh r ẽđường dây vào nhà dân (Vĩnh An, Hải Ninh) còn chằng chịt, các tr ụđiện ch ữA chưa đảm bảo an 

toàn. 

- Đường giao thông 

+ 680m đường xã xuống cấp, hư hỏng nặng 

+ 7.957m đường giao thông nông thôn chưa được cứng hóa d ễb ịsạt lở, ách tắc giao thông. 

+ 10.115m đường xóm ngõ chưa được bê tông hóa. 

+ 9.900m đường trục chính nội đồng là đường đất. 

+ 02 cầu Suối (Vĩnh An) và cầu Sông Quyên (Hải ninh) gần hết niên hạn s ửdụng; 

- 05km đê bao sông Trà Bồng chưa được kiên c ốhóa. 

- Trường học 

+ Trường tiểu học s ố2 (Cụm Vĩnh An) nằm vùng thấp d ễb ịngập nước v ềmùa mưa;  

+ Ttrường tiểu học s ố1 (Cụm Trng An) mái lợp chưa kiên cố, trường Mẫu giáo (Hải Ninh) thiếu kiên c ốd ễb ị

tốc mái, sập khi có bão. 

- Trạm Y tế: 

+ Trạm nằm trong vùng thấp; sân trạm d ễb ịngập nước trong mùa mưa. 

+ Cơ s ốthuốc còn hạn chế, trang thiết b ịvật tư y t ếcòn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh so với 

tình hình hiện nay. 

- H ệthống cảnh báo sớm: 

+  04 cụm loa b ịhư hỏng không s ửdụng được; 

+ Không có biển báo, cột báo lũ tại khu vực nguy hiểm; 

+ 5% h ộdân không s ửdụng phương tiện nghe nhìn; 

+ 10% h ộdân chưa s ửdụng điện thoại; 

+ 70% h ộdân chưa tiếp cận dịch v ụInternet; 



- Phương tiện tại chỗ: 

+ 50% ngư dân tham gia đánh bắt hải sản không trang b ịáo phao. 

T ổchức xã hội *T ổchức xã hội 

- T ỉl ện ữtham gia Ban Ch ỉhuy PCTT thấp (  người); 

- Phần lớn các thành viên của BCH PCTT chưa được tập huấn v ềkiến thức PCTT. Một s ốthành viên chưa 

quan tâm đúng mức. 

- Phần lớn thành viên đội TNXK chưa được tập huấn trang b ịkiến thức PCTT, cứu hộ, cứu nạn, chưa được 

tham gia diễn tập. 

- Lực lượng PCTT  ởcác thôn chưa có ch ếđộ; phương tiện cứu h ộchưa được trang b ịđầy đủ. 

- Các thành viên của các lực lượng CH-CN thường xuyên thay đổi vì chuyển công tác. 

- Công tác truyền thông kiến thức PCTT còn hạn chế, ch ỉtuyên truyền khi có thông báo diễn biến của thiên tai; 

- Việc triển khai phương án PCTT còn hạn chế; 

- Việc đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát v ềPCTT chưa được thực hiện thường xuyên; 

- Nội dung tuyên truyền chưa đầy đủ, chưa thường xuyên. 

- Nguồn kinh phí phục v ụcho công tác PCTT còn hạn chế, chưa đáp ứng như cầu. 

- Công tác Thi đua – Khen thưởng các cá nhân, đơn v ịcó thành tích v ềPCTT không được thực hiện; 

- Chưa triển khai Luật PCTT đến cán b ộvà nhân dân. 

Nhận thức, kinh 

nghiệm, thái độ/ 

động cơ 

- 60% người dân còn thiếu kiến thức PCTT; 

- 30% người dân ch ủquan, thiếu kinh nghiệm PCTT; 

- T ỉl ện ữtham gia vào công tác PCTT thấp, thiếu kinh nghiệm; 

- 70% người dân không biết bơi, phần lớn là ph ụn ữvà tr ẻem; 

- 95% h ộdân không biết d ựtr ữthuốc men trước khi thiên tai xảy ra; 

- Ph ụn ữbị ảnh hưởng bới tâm lý khi chồng đi đánh bắt xa bờ; không có người gánh vác trong gia đình nên 

nguy cơ thiệt hại  v ềtài sản rất cao. 
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Sản xuất kinh 

doanh 

Cơ s ởvật chất + 80% diện tích trồng lúa, hoa màu, dưa nằm trong vùng trũng, vùng có nguy cơ ngập nước; 

+ Hầu hết h ệthống mương tưới chưa được kiên c ốhóa; ch ủyếu sản xuất dựa vào thời tiết; 

+ Các ao, h ồnuôi tôm, cua chưa được kiên c ốhóa, lồng bè còn thô sơ chưa đảm bảo k ỹthuật. 

+ Có một s ốghe, xuồng công suất nhỏ, đánh bắt gần bờ, thiếu trang thiết b ịkhi bão lớn, nước dâng d ễgặp rủi 

ro. 

+ Trang thiết b ịPCTT trên thuyền còn thô sơ, chưa đảm bảo. 

+ Thiết b ịcảnh báo sớm (b ộđàm) còn hạn ch ếd ễb ịtắc, nghẽn. 

+ Hầu hết chuồng trại xây dựng thô sơ, không kiên cố. 

+ 60% chuồng trại nằm  ởvùng trũng, ven sông,  vùng thấp.  

+ Cơ s ởtiểu th ủCông nghiệp còn đơn sơ, chưa được xây dựng quy mô hiện đại. 

+ Ch ợHải Ninh tạm bợ. 

T ổchức xã hội + Tập huấn K ỹthuật trồng trọt chưa đầy đủ; 

+ Nguồn vốn vay còn hạn chế, lãi suất cao. 

+ Hầu hết, các h ộdân nuôi trồng thủy sản t ựphát, không có quy hoạch. 

+ Nguồn vốn vay còn hạn chế, lãi suất cao. 

+ Chưa có cơ s ởcung cấp giống, thức ăn đảm bảo. 

+ Chưa t ổchức tập huấn áp dụng KHKT vào nuôi trồng thủy sản cho người dân. 

+ Chưa có biện pháp bao tiêu sản phẩm. 

+ Chưa t ổchức tập huấn k ỹnăng sơ cấp cứu cho các thuyền viên và ngư dân tham gia trên biển. 

+ Chưa t ổchức tập huấn áp dụng KHKT vào chăn nuôi; 

+ Chưa có cơ s ởcung cấp giống, thức ăn đảm bảo. 

 + Chưa thiết lập h ệthống bao tiêu sản phẩm. 

+ Ch ủyếu là t ựphát h ộgia đình, chưa có quy hoạch tập trung, ch ủyếu tận dụng những nguyên liệu được sản 

xuất và đáp ứng nhu cầu tại địa phương. 



Nhận thức, kinh 

nghiệm, thái độ/ 

động cơ 

+ Người dân ít áp dụng KHKT vào trồng trọt mà ch ủyếu dựa vào lối sản suất cũ. 

+ Không chịu thay đổi cơ cấu cây trồng  (đặc biệt là cây dưa). 

+ Chưa áp dụng KHKT vào nuôi trồng thủy sản. 

+ Một s ốít ngư dân vẫn còn ch ủquan, thiếu kiến thức PCTT, không thực hiện đúng lệnh trú bão. 

+ Còn một s ốngười dân ch ủquan hoặc ngại khó không di dời gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. 

+ Ít tham gia các lớp tập huấn áp au5ng KHKT vào chăn nuôi. 

Sức khỏe, v ệsinh, 

môi trường 

Cơ s ởvật chất - 02 thôn Trung  An  và Phước Thành  s  ửdụng giếng đóng, giếng đào;  50% s ốgiếng b ịnhiễm phèn. 

- 60% người dân chăn nuôi chưa xây dựng hầm Bogas 

- Dụng c ụkhám chữa bệnh còn thiếu. 

- Còn 20% h ộdân chưa có nhà v ệsinh đảm bảo v ệsinh. 

- 40% h ộdân xe thu gom rác thải không  vào được. 

T ổchức xã hội - Chưa thực hiện ch ếtài x ửlý vi phạm v ệsinh môi trường. 

- Nội dung tuyên truyền còn chung chung, thiếu nội dung, chưa c ụth ểhóa. 

Nhận thức, kinh 

nghiệm, thái độ/ 

động cơ 

Phần lớn, người dân chưa quan quan tâm nhiều đến kiểm tra sức khỏe định k ỳmà chỉ kiểm tra sức khỏe khi 

thấy có vấn đ ềbất thường. 

 

* Nhận xét đặc điểm d ễb ịtổn thương  

 Những h ộdân sống  ởvùng ven sông Trà Bồng d ễb ịsạt l ởkhi có thiên tai, rủi ro đến tính mạng và tài sản, ngành nuôi trồng thủy sản 

cũng bị ảnh hưởng lớn bởi thiên  tai, đặc biệt là ngư dân tham gia đánh bắt hải sản trên biển, nguy cơ thiệt hại tính mạng, tài sản, h ệlụy đ ểlại là 

những người ph ụn ữluôn bị ảnh hưởng tâm lý lo lắng, đau buồn. 

 

Tình trạng d ễb ịtổn thương của xã v ềcơ s ởvật chất đối với an toàn cộng đồng 

An toàn nhà dân 

TT Thống kê 
Nhà bán 

kiên cố 

Nhà thiếu 

kiên cố 

Nhà đơn sơ 

(cần nâng cấp) 

1 Thôn Trung An 988 74 12 

2 Thôn Hải Ninh 838 36 14 

3 Thôn Phước Thành 348 8 4 

4 Thôn Vĩnh An 645 42 8 

]4[ Commented : 

có gì khác? ữn ụPh 

]5[ Commented : 

có gì khác? ữn ụPh 

]6[ Commented : 

ữn ụa phủt cệkhác bi ựs ềThêm thông tin v 
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5 Thôn Vĩnh Trà 481 13 5 

 

 

Đường giao thông, đê, cầu, cống 

TT Tên công trình, địa điểm 
Mô t ả(đường đất, bê tông, nhựa, v.v.v) Tình trạng rủi ro 

1 Đường trục xã Bê tông, nhựa Đang xuống cấp d ễb ịlầy lội vào mùa 

mưa bão 

2 Đường trục thôn Bê tông Đang xuống cấp d ễb ịlầy lội vào mùa 

mưa bão 

3 Đê ven sông Trà Bồng Chưa xây dựng  ờsông ngày b ịsạt l ởcần xây dựng kè 

b ờsông Trà Bồng. 

4 Cầu ( 7 cầu) Bê tông cốt thép 02 cầu Suối (Vĩnh An) và cầu Sông 

Quyên (Hải ninh) gần hết niên hạn s ử

dụng. 

5 Đường trục xã Bê tông, nhựa Đang xuống cấp d ễb ịlầy lội vào mùa 

mưa bão 

 

3.  Thông tin đánh giá về Năng lực PCTT 

 

Bảng tóm tắt Năng lực PCTT  

Lĩnh vực Khía cạnh Năng lực phòng chống thiên tai 



An toàn cộng 

đồng 

Cơ s ởvật chất - Nhà  ởkiên cố: 150 có th ểvận động làm nơi trú ẩn cho nhân dân; 

- Tr ụs ởUBND xã kiên cố, 04 Nhà văn hóa thôn kiên c ố(Hải Ninh, Vĩnh An, Vĩnh Trà, Trung An)  

làm nơi tránh bão; 

- Có 04 trạm biến áp do địa phương quản lý, 09 trạm biến áp do Điện lực Bình Sơn quản lý. 

+ 5.890m đường dây h ạth ế. 

+ 100% h ộdân được s ửdụng nguồn điện. 

+ Có 02 tuyến đường xã đã nhựa hóa 6.175m. 

+ Có 18 tuyến đường thôn, chiều dài 7.942 đã được bê tông hóa, đạt 49,9%, đảm bảo an toàn trong giao 

thông. 

+ 3.015 m tuyến đường ngõ xóm được bê tông hóa. 

+ Trường Mẫu giáo Tây An, Vĩnh Trà, đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học Vĩnh Trà đã kiên c ốhóa. 

+ Trạm Y t ếđược đầu tư xây dựng khang trang (nhà 02 tầng) vào năm 2011, và đạt chuẩn quốc gia 2012. 

+ Trạm Y t ếcó cán b ộchuyên môn gồm: 01 bác sĩ, 04 Y sỹ, 01 dược s ỹTrung học, 01 điều dưỡng đại 

học, 01 n ữh ộsinh. 

+ Triển khai hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe tại địa phương. 

+13\17 cụm loa hoạt động hiệu quả. 

+ 95% h ộdân s ửdụng phương tiện nghe nhìn; 

+ 90% h ộdân s ửdụng dịch v ụđiện thoại; 

+ 30 h ộdân tiếp cận dịch v ụInternet. 

+ BCH PCTT có 02 ghe (01 ghe máy, 01 ghe chèo tay); trưng dụng  02 tàu có công suất trên 9CV thực 

hiện việc cứu nạn trên sông. 

+155 h ộdân vùng ven sông có ghe tàu có th ểvận động trong công tác di dời. 

 + 50% ngư dân tham gia đánh bắt hải sản có trang b ịáo phao 
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T ổchức xã hội *T ổchức xã hội 

- Ban Ch ỉhuy PCTT xã được thành lập gồm có 31 người; trong đó đ\c PCT UBND xã làm Trưởng Ban, 

các thành viên là đại diện các ban nghành đoàn th ểtrong xã. 

- Đội dân quan t ựvệ: 105 người, hầu hết là nam. 

- Thành lập Đội thanh niên xung kích gồm 11 thành viên có sức khỏe, nhiệt tình (trong đó cán b ộn ữ

quản lý) . 

- Hàng năm, có Quyết định kiện toàn BCH, tiến hành sơ kết, tổng kết. 

- Trung đội xung kích: 15 người; 

- Lực lượng d ựb ịđộng viên 105 người; 

- Hàng năm, BCH PCTT rà soát, kiểm tra xây dựng Phương án PCTT của xã; Thực hiện nghiêm túc ch ỉ

đạo của Ban Ch ỉhuy PCTT cấp trên. 

- Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PCTT trước khi thiên tai xảy ra. 

- Hàng năm có xây dựng kinh phí phục v ụcho công tác PCTT. 

- Có s ựphối hợp chặt ch ẽgiữa các t ổchức, đoàn th ểtrong công tác PCTT. 

Nhận thức, kinh 

nghiệm, thái độ/ 

động cơ 

* Nhận thức, kinh nghiệm thái độ, động cơ 

- 40% người dân có kiến thức PCTT: chằng chống nhà cửa...; 

- 70% người dân có kinh nghiệm v ềPCTT; chuẩn b ịlương thực, thực phẩm, nước uống trước khi thiên 

tai xảy ra; 

- 05% h ộdân d ựtr ữthuốc men trước khi thiên tai xảy ra; 

- Người dân có tinh thần đoàn kết, giúp đ ỡnhau khi có thiên tai xảy ra. 

Sản xuất kinh 

doanh 

Cơ s ởvật chất + 20% diện tích trồng lúa, hoa màu, dưa nằm trong vùng cao ráo; 

- Các h ộnằm trong vùng ngập úng đều có máy bơm nước. 

+  33 h ộnuôi cá lồng bè  (56 lồng), diện tích 9.796m
2

; 
 
09 h ộnuôi tôm cua  (21 ao, hồ), diện tích 56m

2
, 
 

có thu nhập cao. 

+ 112 chiếc tàu thuyền, công suất 11.720CV tham gia đánh bắt hải sản trên biển; 

+ Tổng đàn trâu: 90 con, bò: 2.000 con (trong đó có 1.120 con bò lai); heo: 3.650 con; Dê: 79 con; đàn 

gia cầm: 79.000 con. 

+ Toàn xã có khoảng 219 cơ sở: Bún khô nước mắm, g ỗdân dụng, may gia dụng, sô ch ếmức khô, cá 

khô...  hoạt động hiểu quả. 

+ Ch ợtrung tâm xã được kiên cố, hàng hóa đảm bảo phục v ụngười dân. 



T ổchức xã hội + Có 03 hợp tác xã (HTX nông nghiệp, dịch vụ; HTX Điện – Nước; HTX Nấm) hoạt động hiệu quả. 

+ Nhà nước h ỗtr ợngười dân tiếp cận vốn vay đ ểđầu tư sản xuất. 

+ Chính quyền thực hiện chính sách khuyến khích, h ỗtr ợkhai thác hải sản trên các vùng biển xa b ờcủa 

Nhà nước theo Quyết định 48\2010\QĐ-TTg của Th ủtướng Chính phủ. 

+ H ỗtr ợvay vốn đầu tư phát triển ngành nghề. 

+ Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm (Tiêm phòng dịch t ả

lợn, l ởmồm long móng, dịch cúm gia cầm). 

 

Nhận thức, kinh 

nghiệm, thái độ/ 

động cơ 

- Người dân có kinh nghiệm trong sản xuất. 

- Nhiều h ộdân mạnh dạn đầu tư, nuôi trồng thủy hải sản theo công ngh ệmới đạt kết qu ảcao. 

- Người dân t ựtìm hiểu, học tập kinh nghiệm trong  việc chọn con giống, loại thức ăn, x ửlý dịch bệnh. 

- Hầu hết ngư ờdân, đặc biệt là ngư dân có tinh thần đoàn kết chặt chẽ,  h ỗtr ợnhau trong mọi tình 

huống. 

- Phần lớn, người dân có kinh nghiệm đưa gia súc, gia cầm dến nơi an toàn trước khi thiên tai xảy ra. 

- Biết t ựhọc hỏi kinh nghiệm đ ểtăng gia sản xuất. 

Sức khỏe, v ệ

sinh, môi trường 

Cơ s ởvật chất - Trên địa bàn xã có 01 công trình cung cấp nước sinh hoạt cung cấp cho 02 thôn Vĩnh An và Hải Ninh. 

- Thôn Vĩnh Trà s ửdụng nước của Nhà máy nước Vinaconex Dung Quất. 

- Có 40% h ộdân chăn nuôi có hầm biogas. 

- Đội ngũ cán b ộTrạm Y t ếđảm bảo trình đ ộthực hiện CSSK cho nhân dân. 

- Có 21 cộng tác viên y t ếcũng thường xuyên tham gia tập huấn đ ểtrang b ịkiến thức. 

- 80% có nhà v ệsinh đảm bảo v ệsinh. 

- Hợp đồng Công ty Môi trường thu gom và vận chuyển rác thải cho 60% h ộdân. 

T ổchức xã hội *T ổchức xã hội 

- H ỗtr ợBHYT cho 100%  h ộgia đình. 

- Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng quốc gia. 

- X ửlý nguồn nước cho người dân sau khi thiên tai xảy ra. 

- T ổchức ra quân v ệsinh môi trường. 

- Thực hiện tuyên truyền VSMT. 

- Phối hợp chặt ch ẽgiữa các ban ngành đoàn th ểtrong việc thực hiện CSSK và VSMT. 
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Nhận thức, kinh 

nghiệm, thái độ/ 

động cơ 

Phần lớn, người dân quan tâm đến vấn đ ềsức khỏe, kiểm tra sức khỏe khi thấy có vấn đ ềbất thường. 

 

* Nhận xét v ềnăng lực phòng chống thiên tai và thích ứng với BĐKH  

Xã Bình Thạnh có c ởh ạtầng tương đối đảm bảo: giao thông được kiên c ốhóa chiếm gần 50%, các điều kiện về trường học, mạng lưới điện 

ph ủkhắp, phần lớn trường học, trình đ ộgiáo viên đảm bảo, 100% học sinh đến tuổi đi học được đến trường; trạm Y t  ếtr ụs ởkiên cố, nhân lực, 

trình đ ộchuyên môn đảm bảo khám bệnh cho nhân dân, triển khai tốt chương trình tiêm chủng m ởrộng, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và 

v ệsinh môi trường tại địa phương… đảm,  bảo phục vụ nhu cầu của người dân trong công tác phòng chống thiên tai. Chính quyền địa phương 

luôn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ người dân trong phát triển sản xuất, tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực cho người dân trong phòng 

chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Qua đợt đánh giá tại cộng đồng khi thực hiện công c ụphân tích giới cho thấy việc tiếp cận cơ s ởvật chất liên quan đến an toàn cộng 

đồng, sản xuất kinh doanh, sức khỏe v ệsinh môi trường, nam là người được tiếp cận nguồn lực nhiều hơn nữ, nam có quyền quyết định trong gia 

đình nên h ọt ựtin, ch ủđộng sáng tạo trong công việc; nam có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, cơ hội thăng tiến, học hỏi kinh nghiệm; N ữlà 

người chăm lo công việc gia đình nên h ọcó kiến thức kinh nghiệm v ềchăm sóc con cái, cất gi ữđ ồđạc trong gia đình, cần cù chịu khó, một s ố

ch ịem có nhiều kinh nghiệm hoạt động xã hội, đã ch ủđộng xây dựng nguồn lực, phát triển kinh t ếh ộgia đình.  

4. Đánh giá mức đ ộnhận thức v ềrủi ro thiên tai của người dân 

Là địa phương hàng năm chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, nhưng hiểu biết v ềrủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu của người dân còn hạn 

chế, có kinh nghiệm truyền thống v ềphòng tránh thiên tai nhưng còn rất ít, chưa đầy đủ, đặc biệt là việc áp dụng trong điều kiện biến đổi khí hậu 

chưa nhiều. Những năm gần đây qua h ệthống thông tin đại chúng thì hiểu biết v ềrủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu của người dân ngày càng được 

cải thiện hơn, th ểhiện qua việc làm nhà kiên c ốhơn, có d ựtr ữlương thực thực phẩm trước mùa thiên tai. Nhưng đa số người dân chưa được tập huấn, 

ít được truyên truyền ph ổbiến kiến thức v ềBĐKH, k ỹthuật xây nhà chống bão... Tuy nhiên với s ựphát triển của công ngh ệthông tin, những 

phương tiện nghe, nhìn, h ệthống thông tin đại chúng và công tác tuyên truyền, vận động thì người dân đã hiểu biết hơn v ềbiến đổi khí hậu, 

nhưng do điều kiện kinh t ếkhó khăn nên h ọvẫn chưa thực s ựquan tâm đến công tác phòng chống thiên tai. Một s ốngười dân ý thức đóng góp 

cộng đồng cho việc phòng chống thiên tai chưa cao, còn trông chờ,  ỷlại vào s ựđầu tư của nhà nước nên chưa huy động được nhiều nội lực t ừ

nhân dân. 

         Qua đợt đánh giá tại cộng đồng c ảnam và n ữthì nhận thức của nam giới tốt hơn so với n ữgiới vì nam giới thường là tr ụcột gia đình, là 

người quyết định mọi việc và tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn, đồng thời cũng là người tham gia công tác PCTT nhiều hơn, nên hiểu biết v ề

RRTT cũng nhiều hơn n ữgiới. 

 

C. Tổng hợp Rủi ro thiên tai và Giải pháp phòng, chống thiên tai/BĐKH 

 

1. Tổng hợp rủi ro thiên tai/BĐKH: 

Thiên tai Xu hướng thiên tai Rủi ro thiên tai/BĐKH 



 Bão Gió lớn cấp 10, cấp 11, kèm mưa 

to 

Tần suất ngày càng tăng, cấp đ ộ

bão ngày càng lớn. 

  

- Nhà sập, trôi, tốc mái ; 

-Tài sản, các trang thiết b ịgia dụng hư hỏng; 

- Cơ s ởh ạtầng b ịphá hủy; 

- Hư hỏng đường giao thông. 

- Sập cầu, gián đoạn giao thông; 

- Sập , tốc mái trường học khi có bão; học sinh ngh ỉhọc; 

- Cột điện b ịđổ, h ệthống đường dây điện b ịhư hỏng nặng’ . 

- Ao, h ồnuôi tôm, cua b ịvỡ, sạt lở; lồng bè nuôi cá b ịtrôi, hư hỏng nặng; thủy sản 

b ịtrôi; 

- Tàu thuyền b ịtrôi, chìm, ngư lưới c ụb ịtrôi, hư hỏng. 

- Diện tích lúa, hoa màu bị, đ ỗgãy,  ngập úng. 

- Gia súc, gia cầm chết, trôi; 

- Môi trường b ịô nhiễm, dịch bệnh v ềngười và gia súc.  

- Ô nhiễm nguồn nước sau lũ lụt ảnh hưởng đến đời sống người dân. 
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Lũ, lụt Mưa to kéo dài, nước dâng nhanh ; 

xuất hiện nhiều hơn so với những 

năm trước đây.  

Nước lên nhanh, rút chậm  

( 3 ngày mới rút hết)  

- B ịthương v ềngười. 

 - Nhà b ịsập, hư hỏng mái. 

- Nhà b ịngập nước khoảng 1,5-2mét. 

- Đường giao thông b ịsạt lỡ, hư hỏng. 

- B ờkè b ịsạt lỡ. 

- Hoa màu b ịngập úng; lương thực, thực phẩm bi ướt. Ruộng lúa b ịsa bồi thủy phá. 

- 50% hàng hóa của tiểu thương b ịhư hỏng, ướt. 

- Các cơ s ởtiểu th ủcông nghiệp b ịngập nước hư hỏng hàng hóa, gián đoạn hoạt 

động; 

- 100% giếng nước b ịô nhiễm. 

- Thiệt hại v ềgia súc, gia cầm. 

- Tài sản của các cơ quan; các trang thiết b ịtrong trường học b ịhư hỏng nặng,  

- Môi trường b ịô nhiễm, dịch bệnh v ềngười và gia súc.  

- Ô nhiễm nguồn nước, môi trường sau lũ lụt ảnh hưởng đến đời sống người dân  

 

  

 2. Xếp hạng rủi ro thiên tai/BĐKH:  

 Qua phân tích thiên tai và tình trạng d ễb ịtổn thương, người dân và cán b ộxã đã xác định được 09 rủi ro thiên tai thường xuyên ảnh 

hưởng đến người dân toàn xã, tiến hành xếp hạng theo 3 tiêu chí: (1) Nghiêm trọng; (2) Diện rộng; (3)Thường xuyên xảy ra, kết qu ảtheo bảng 

sau:  

 

Rủi ro thiên tai/BĐKH 
Cụm 1 (Hải Ninh, 

Vĩnh An, Vĩnh Trà) 

Cụm thôn (Trung An, 

Phước Thành) 
Tổng cộng 

Tổng 

cộng 
Xếp hạng 

Nam 

(14) 

Nữ 

( 16) 

Nam 

(17) 

Nữ 

(13) 

Nam 

(31) 

Nữ 

(29) 

1. Nhà  ởcó nguy cơ sập, tốc mái, hư hỏng. 9 9 9 9 18 17 36 1 



2. Ô nhiễm môi trường 4 3 5 4 9 7 16 7 

3. Thiệt hại v ềcây lương thực, hoa màu và cây 

công nghiệp 
2 4 7 6 9 10 19 4 

4.  Nguy cơ ao , h ồb ịsạt, vỡ, lồng bè b ịtrôi; sản 

lượng thủy sản mất trắng khi có thiên tai 

8 6 1 2 9 8 17 6 

5. Người có th ểb ịchết hoặc b ịthương. 5 7 6 7 11 14 25 2 

6. Đường giao thông có th ểb ịchia cắt  1 2 4 8 5 10 15 8 

7. Học sinh phải ngh ỉhọc do trường học b ịhư 

hỏng 
2 1 2 3 4 3 7 9 

8. Gia súc, gia cầm có th ểb ịchết, trôi, dịch bệnh 3 8 8 5 11 13 24 3 

9. Tàu thuyền b ịhư hỏng, chìm khi thiên tai xảy 

ra 
7 7 3 1 10 8 18 5 

 

 Kết qu ảxếp hạng rủi ro theo các lĩnh vực: 

 - An toàn cộng đồng: Người dân k ểc ảnam và n ữ ởcác thôn đều đặc biệt quan tâm đến các rủi ro: Người có th ểb ịchết hoặc b ị

thương; nhà b ịsập, tốc mái hư hỏng; học sinh ngh ỉhọc do trường học b ịhư hỏng. 

 - Sản xuất, kinh doanh: Người dân  ởcụm thôn (Hải Ninh, Vĩnh An, Vĩnh Trà) tham gia hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản, 

đánh bắt thủy sản nên đặc biệt quan tâm đến những rủi ro: Tàu thuyền b ịhư hỏng, chìm;  ao, h ồnuôi tôm cua b ịsạt, lở, lồng bè nuôi cá b ịtrôi, 

ph ụn ữcũng rất quan tâm vì lo lắng  mất mát tài sản, mất mát người thân; người dân  ởcụm thôn (Trung An, Phước Thành) quan tâm đến những 

rủi ro thiệt hại v ềcây lương thực, hoa màu và cây công nghiệp, gia súc, gia cầm b ịchết, dịch bệnh. 

 - Sức khỏe, v ệsinh, nước sạch, môi trường: Người dân quan tâm đến rủi ro môi trường b ịô nhiễm. 

 * Nhận xét chung: đa số người dân xã Bình Chánh vẫn còn thiếu kiến thức v ềphòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu nên nhận thức 

v ềrủi ro thiên tai, BĐKH còn hạn chế; đặc biệt là những người dân thôn An Vĩnh, An Hải, Hải Ninh, là khu vực có nguy cơ cao, những người 

dân  người sống bằng ngh ềđánh bắt và nuôi trồng thủy sản chưa được tập huấn kiến thức PCTT, cứu h ộcứu nạn, sơ cấp cứu; đa s ốcác h ộdân 

ven sông, vùng có nguy cơ cao d ễtác động của bão, lũ nhưng người dân thiếu kiến thức v ềxây dựng nhà an toàn, k ỹthuật chằng chống nhà cửa; 

mặt khác không có rừng ngập mặn đ ểbảo h ộnên nguy cơ thiệt hại v ềngười, nhà  cửa rất cao. Đặc biệt người ph ụn ữluôn phải chịu áp lực với 
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tác động của thiên tai, vừa lo lắng tổn hại v ềtài sản, mùa màn, hàng hóa…, h ọcòn phải chịu tổn hại v ềtinh thần khi người chồng, người con trai 

tham gia đánh bắt hải sản trên biển với bao nguy hiểm, rủi ro.  

 Tổng hợp giải pháp phòng, chống thiên tai/BĐKH 

 

STT Các giải pháp 

đ ềxuất 

Địa điểm; 

Người 

hưởng lợi 

Hoạt động c ụth ểđ ểthực hiện giải 

pháp 

Thực hiện Thời gian Ngưồn ngân sách d ựkiến  

Nhà 

nước 

Người 

dân 

Huy 

động 

 

 

1 

Vận động làm 

nhà  cho 18 h ộ

dân có nhà đơn 

sơ  ởvùng có 

nguy cơ cao, 

nhà có hoàn 

cảnh khó khăn 

Các h ộcó 

nhà  ởđơn 

sơ, không 

kiên c ố 

1.Khảo sát, đánh giá, bình xét, lập 

danh sách 

Các đoàn th ểthôn,  

xã, địa chính, XD  

Ngắn hạn  100%    

2.Vận động nguồn lực  Ban Mặt trận thôn, 

CQ địa phương  

Ngắn hạn  30% 20% 50% 

3.Thành lập nhóm th ợXD nhà an toàn 

; Tập huấn XD nhà an toàn cho các 

nhóm thợ 

Ch ủtịch, Địa 

chính  

Ngắn hạn  100%    

4.Thiết k ếvà xây dựng  nhà an toàn  Địa chính, XD Ngắn hạn  50% 50%   

5. Đưa vào s ửdụng  H ộdân  Dài hạn  100%   

 

2 
Tuyên truyền, 

nâng cao nhận 

thức cho người 

dân v ềPCTT; 

xây dựng nhà an 

Đội xung 

kích, lực 

lượng đánh 

bắt hải sản, 

Cán bộ, 

giáo viên, 

Nghiệp 

Đoàn ngh ề

cá, 

1. Lập KH ( kinh phí, điêu kiện đảm 

bảo) 

Lãnh đạo UBND, 

các đoàn thể 

Ngắn hạn 100%    

2. Tuyên truyền PCTT lồng ghép qua 

các buổi họp  ởthôn và các ban, ngành 

đoàn thể.  

Trưởng thôn, các 

ngành, đoàn thể 

Thường 

xuyên 

100%    
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i pháp ảt, giắc mới ro thiên tai trưủm rản giếi pháp nào liên quan đảphân tách gi ểcó thu ệLi
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toàn trước thiên 

tai 

Người dân 

trong xã  
3. Tuyên truyền thông qua h ệthống 

truyền thanh xã  

Lãnh đạo UBND, 

Cán b ộvăn hóa 

thông tin xã 

Thường 

xuyên 

100%    

4. Tập huấn nâng cao kiến thức, k ỹ

năng sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn cho 

đội xung kích, lực lượng đánh bắt hải 

sản; người dân, các em học sinh. 

Trạm y tế; các ban, 

ngành, đoàn th ể

xã, hiệu trưởng các 

trường 

Trung hạn 25% 5% 70%  

5. T ổchức diễn tập  
Ban CHPCTT, 

Trưởng thôn, dân  

Trung hạn  30% 20% 50%  

3 

Nâng cấp, đầu 

tư trang b ịh ệ

thống truyền 

thông,  biển 

báo, cảnh báo 

sớm 

 

1.Khảo sát, đánh giá  

CB văn hóa, Lãnh 

đạo xã  

Ngắn hạn  100%    

 

2. Lập d ựtoán  

Cán b ộVăn hóa; 

tài chính 

Ngắn hạn  
100% 

   

3. Vận động nguồn lực  

UBND xã, các 

đoàn th ể 

Trung hạn  50%  50%  

4. T ổchức thực hiện  

UBND xã , xây 

dựng 

Trung hạn  
70% 

20%   

5. Vận hành, s ửdụng, bảo quản  

UBND xã, cán b ộ

Văn hóa 

Dài hạn  
100% 

   

4 

 

Bảo v ệdiện tích 

rừng hiện có và 

Hải Ninh, 

Vĩnh Trà 

(rừng ngập 

mặn), 

1.Tuyên truyền vận động các h ộdân 

t ựtrồng cây  xung quanh nhà, vườn, 

khu công sở...  

Ban ngành, đoàn 

thể, trưởng thôn  

Dài hạn  
100% 
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trồng mới (rừng 

phòng h ộtrên 

cát và rừng ngập 

mặn) 

Phước 

Thành 

2. Khảo sát lại diện tích rừng hiện  có 

Địa chính, XD 

Ngắn hạn  
100% 

   

3. Trồng b ổsung diện tích rừng phòng 

h ộvà rừng ngập mặn (Hướng dẫn 

người dân ra quân trồng vào mùa 

xuân hàng năm) 

CQ địa phương, 

nhân dân  

Dài hạn  
30% 

30% 70%  

4. Xây dựng quy ch ếtrồng, bảo v ệ

rừng (hạn ch ếphá rừng đ ểnuôi tôm, 

làm nhà)  

UBND xã 

Dài hạn  50% 50%   

5 

Nâng cấp, bê 

tông hóa đường  

giao thông liên 

thôn; xây mới 

cầu Sông 

Quyên (Hải 

Ninh) và Cầu 

Suối (Vĩnh An) 

Toàn xã 

1.Khảo sát, đánh giá  

Địa chính-GT-TL 

Trung hạn 100%    

       

3.Vận động nguồn lực  

UBND xã, các 

đoàn th ể 

Trung hạn  80% 20%   

5.T ổchức thực hiện  

UBND xã, đoàn 

th ể 

Trung hạn  100%    

6.Vận hành, s ửdụng, bảo quản 

UBND xã, các 

thôn  

Dài hạn   100%   

6 

Áp dụng 

KHKT vào 

trồng trọt, chăn 

nuôi, nuôi trồng 

thủy sản  

Người dân 

toàn xã 

1. Tuyên truyền lồng ghép qua các 

cuộc họp thôn 

Trưởng thôn, các 

ngành, đoàn thể, 

Nông nghiệp 

Thường 

xuyên 

100%    

2. Tập huấn trang b ịkiến thức v ềtrồng 

trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản 

cho người dân 

UBND xã, Phòng 

Nông nghiệp 

Thường 

xuyên 

100%    



3. Thiết lập cơ s ởcung cấp giống tốt, 

thức ăn có nguồn gốc đảm bảo 
HTX, Phòng Nông 

nghiệp 

Ngắn hạn 50% 50%   

7 

Đẩy mạnh việc 

củng c ốvà phát 

triển Nghiệp 

đoàn ngh ềcá 

Ch ủghe, 

tàu và ngư 

dân 

1. Xây dựng  k ếhoạch phát triển bền 

vững ngh ềcá 
Nghiệp đoàn ngh ề

cá 

Ngắn hạn 100%    

2.Tăng cường công tác quản lý xuất 

nhập bến 
Trạm Kiểm soát 

Biên phòng, 

Nghiệp đoàn ngh ề

cá 

Thường 

xuyên 

100%    

3.Huy động nguồn lực đầu tư nâng 

cấp tàu , thuyền và ngư lưới cụ 

CQĐP, Nghiệp 

đoàn ngh ềcá, Ch ủ

tàu thuyền 

Thường 

xuyên 

30% 20% 50%  

4. Thành lập và phát triển dịch v ụhậu 

cần ngh ềcá 

CQĐP, Nghiệp 

đoàn ngh ềcá, 

người dân 

Thường 

xuyên 

20% 80%   

8 

Xây dựng kè 

chống sạt l ởvà 

khu neo đậu tàu 

thuyền tránh trú 

bão 

 

1 .Khảo sát, đánh giá, bình xét, lập 

danh sách 

CQĐP  xã, địa 

chính, XD  

Ngắn hạn  100%    

2. Lập d ựtoán  

Địa chính-GT-TL 

Ngắn hạn  100%    

3.Vận động nguồn lực  

UBND xã, các 

đoàn th ể 

Trung hạn  100%    

4. .T ổchức thực hiện  

UBND xã, XD  

Trung hạn  100%    

5. Vận hành, s ửdụng, bảo quản 

UBND xã, các 

thôn  

Dài hạn   100%   
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9 

Xây dựng mới  

15 phòng học 

trường THCS 

Bình Thạnh, 06 

phòng trường 

TH s ố1 và 06 

phòng học 

trường TH s ố2, 

trường MG 

 

1.Khảo sát, đánh giá, bình xét, lập 

danh sách 

CQĐP  xã, Hiệu 

trưởng các trường  

Ngắn hạn  100%    

2.Vận động nguồn lực  CQĐP  xã, Hiệu 

trưởng các trường  

Trung hạn  100%    

3.T ổchức thực hiện  CQĐP  xã, Hiệu 

trưởng các trường  

Trung hạn  100%    

4.Vận hành, s ửdụng, bảo quản 

Giáo viên và học 

sinh  

Dài hạn   100%   

10 
X ửlý ÔNMT 

và nguồn nước 
 

1. Tuyên truyền lồng ghép qua các 

cuộc họp thôn v ềVSMT 

Trưởng thôn, các 

ngành, đoàn thể,  

Thường 

xuyên 

100%    

2. Quy hoạch điểm thu gom và x ửlý rác 

thải 

UBND xã, Địa 

chính 

Ngắn hạn 100%    

3. Đầu tư, m ởrộng, nâng cấp h ệthống 

cung cấp nước sạch 
UBND xã, HTX 

dịch v ụđiện nước 

Ngắn hạn 50% 50%   

4.Thực hiện ch ếtài x ửlý vi phạm 

ÔNMT 

UBND, Công an, 

người dân 

Thường 

xuyên 

100%    

 

 

D. Kết luận và đ ềxuất 

Đ ểthực hiện có hiệu qu ảcông tác phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu, nhằm giảm nh ẹđến mức thấp nhất những thiệt 

hại do thiên tai gây ra cho người dân xã Bình Thạnh, trong thời gian tới, đ ềxuất các ngành, các cấp có thẫm quyền cần tập trung một s ốgiải pháp 

sau: 

 1. Đối với các ngành 
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- Nông nghiệp: Thiết lập cơ s ởcung cấp giống tốt, thức ăn có nguồn gốc đảm bảo; đẩy mạnh việc áp dụng KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản. 

 - Lâm nghiệp: Bảo v ệdiện tích rừng hiện có và trồng mới (rừng phòng h ộtrên cát và rừng ngập mặn). 

- Thủy sản: Huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp tàu, thuyền và ngư lưới cụ; đẩy mạnh việc củng c ốvà phát triển Nghiệp đoàn ngh ềcá. 

 - Xây dựng: Xây dựng kè đê bao sông Trà Bồng; xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão; xây dựng nhà an toàn trước thiên tai; thiết k ế

và xây dựng  nhà an toàn, tập huấn cho các đội th ợv ềk ỹthuật xây dựng nhà an toàn. 

- Giáo dục: Đầu tư xây dựng mới  15 phòng học trường THCS Bình Thạnh, 06 phòng trường TH s ố1 và 06 phòng học trường TH s ố2, trường mẫu 

giáo. 

- Giao thông: Nâng cấp, bê tông hóa đường  giao thông liên thôn; xây mới cầu Sông Quyên (Hải Ninh) và Cầu Suối (Vĩnh An).  

- Thông tin truyền thông: Nâng cấp, đầu tư trang b ịh ệthống truyền thông,  biển báo, cảnh báo sớm; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người 

dân về PCTT. 

- Môi trường: Quy hoạch điểm thu gom và x ửlý rác thải; Đầu tư, m ởrộng, nâng cấp h ệthống cung cấp nước sạch; tăng cường công tác tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của người v ềv ệsinh môi trường. 

- Các t ổchức: Vận động làm nhà  cho 18 h ộdân có nhà đơn sơ  ởvùng có nguy cơ cao, nhà có hoàn cảnh khó khăn;  

2. Đối với UBMTTQVN và các đoàn th ểxã 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, nâng cao hiểu biết, nâng cao ý thức ch ủđộng 

phòng ngừa,ứ ng phó khi thiên tai xảy ra, theo phương châm “4 tại chỗ”.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức bảo v ệmôi trường, đầu tư xây dựng nhà tiêu hợp v ệsinh, thu gom, x ử

lý rác thải và x ửlý triệt để các loại bao bì thuốc bảo v ệthực vật sau khi s ửdụng.  

- Tăng cường s ựtham gia của ph ụn ữtrong các nhóm, các t ổchức trong hoạt động phòng chống thiên tai và các hoạt động khác.  

3. Đối với Đảng ủy, UBND Xã 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, ph ổbiến kiến thức pháp luật, đặc biệt v ềLuật phòng chống thiên tai, Đ ềán 1002 của Chính Phủ, 

các văn bản có liên quan và các biện pháp phòng tránh, giảm nh ẹrủi ro thiên tai. 

- Thường xuyên kiện toàn và nâng cao năng lực cho nhóm h ỗtr ợk ỹthuật và nhóm cộng đồng đ ểtham mưu cho cấp ủy Đảng, chính 

quyền v ềcông tác phòng chống thiên tai. 

- Vận động, kêu gọi s ựđóng góp của các t ổchức, cá nhân và tranh thủ s ựh ỗtr ợcủa cấp trên, các chương trình d ựán đ ểxây dựng h ệ

thống loa truyền thanh toàn xã, nhằm phục v ụtốt cho công tác tuyên truyền, thông tin liên lạc, d ựbáo, các biển báo nơi có nguy cơ cao  

- S ửdụng kết qu ảđánh giá rủi ro thiên tai trong việc xây dựng d ựán, k ếhoạch phòng chống thiên tai và lồng ghép k ếhoạch phòng 

chống thiên tai vào k ếhoạch phát triển kinh t ế- xã hội của xã. Hàng năm thường xuyên đánh giá cập nhật thông tin đ ểbổ sung vào k ếhoạch 

phòng chống thiên tai. 

- Hàng năm sơ kết, tổng kết đ ểđánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời trong công tác phòng chống thiên tai. 
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4. Cấp huyện, tỉnh, Trung ương 

  Đ ểcó các biện pháp giúp cho địa phương và người dân xã Bình Thạnh ch ủđộng phòng chống thiên tai, ổn định đời sống phát triển 

kinh tế - xã hội và hạn ch ếđến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Bình chánh kính đ ềngh ị

các ban, ngành cấp huyện, tỉnh và Trung ương, các t ổchức Phi chính ph ủquan tâm h ỗtr ợkinh phí đ ểthực hiện các hoạt động trong k ếhoạch 

PCTT và xem xét giải quyết các kiến nghị, đ ềxuất sau: 

*An toàn cộng đồng 

1. H ỗtr ợxây dựng nhà  ởcho các h ộdân có nhà  ởkhông an toàn, đặc biệt gia đình ph ụn ữlà ch ủhộ;   

2. Nâng cấp, đầu tư trang b ịh ệthống truyền thông,  biển báo, cảnh báo sớm; 

3. Nâng cấp, bê tông hóa đường  giao thông liên thôn; xây mới cầu Sông Quyên (Hải Ninh) và Cầu Suối (Vĩnh An); 

4. Xây dựng mới  15 phòng học trường THCS Bình Thạnh, 06 phòng trường TH s ố1 và 06 phòng học trường TH số 2, xây dựng mới 

lại trường Mẫu giáo Vĩnh An.  

5. Xây dựng kè đê bao sông Trà Bồng; 

6. Quy hoạch, xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão; 

7. Tập huấn kiến thức PCTT, biến đổi khí hậu cho cán bộ, người dân, học sinh các trường học (ít nhất 30% n ữtham gia);  

8. Tập huấn k ỹnăng sơ cấp cứu, cứu h ộcứu nạn cho đội xung kích, lực lượng đánh bắt xa bờ;  

9. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng v ềPCTT. 

* Sản xuất kinh doanh 

1. Huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp tàu, thuyền và ngư lưới cụ; 

2. Đẩy mạnh việc củng c ốvà phát triển Nghiệp đoàn ngh ềcá; 

3. Thiết lập cơ s ởcung cấp giống tốt, thức ăn có nguồn gốc đảm bảo; 

4. Tập huấn áp dụng KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (ít nhất 30% n ữtham gia); 

* Sức khỏe, v ệsinh, môi trường 

1. Quy hoạch điểm thu gom và x ửlý rác thải;  

2. Đầu tư, m ởrộng, nâng cấp h ệthống cung cấp nước sạch; 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người v ềv ệsinh môi trường nhất là đối tượng ph ụnữ. 

Trên đây là báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của Nhóm h ỗtr ợk ỹthuật và Nhóm cộng đồng xã Bình Thạnh thực hiện đánh giá 

vào tháng 3 năm 2018 đã được lãnh đạo xã và các ngành, đoàn th ểgóp ý b ổsung./. 

 



Nơi nhận:                                                                                   

- Tổng cục PCTT (báo cáo);                                       

- Ban QLDA, Tỉnh, Huyện (báo cáo); 

- Ban PCTT&TKCN Tỉnh, Huyện (báo cáo); 

- TT/Đảng ủy, TT/HĐND Xã; 

- CT&các PCT.UBND Xã; 

- UBMTTQ và các đoàn th ểXã;                               

- Ban PCTT&TKCN xã;     

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CH ỦTỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

TM. UBND xã 

 

 

 

 

 

Các phụ lục kèm theo báo cáo Đánh giá RRTT-DVCĐ:  

Phụ lục 1. Giới thiệu về mục tiêu và phương pháp đánh giá  

Phụ lục 2. Danh sách tham gia đánh giá RRTT-DVCĐ 

Phụ lục 3. Lịch trình đánh giá tại địa phương 

Ph ụlục 4. Kết qu ảđánh giá 

Ph ụlục 5. K ếhoạch PTKTXH xã tại năm đánh giá 

Ph ụlục 6. Các bảng biểu, bản đ ồlập ra trong quá trình đánh giá theo hướng dẫn  

Ph ụlục 7. Ảnh chụp một s ốhoạt động đánh giá của nhóm 


	*  Vị trí
	Bình Thạnh là một xã nằm ở phía Bắc huyện Bình Sơn, cách trung tâm huyện Bình Sơn 15 km có giới cận như sau:
	- Phía Đông giáp Sông Trà Bồng, xã Bình Đông.
	- Phía Tây giáp xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
	- Phía Nam giáp xã Bình Chánh.
	- Phía Bắc giáp Biển Đông.
	* Địa hình
	* Tài nguyên nước
	* Tài nguyên rừng
	Trước đây toàn xã có 55,0 ha rừng, chiếm 3,47% diện tích tự nhiên; toàn bộ là rừng sản xuất. Năm 2015, xã Bình Thạnh không còn rừng nữa.
	* Các hệ sinh thái
	Hệ sinh thái nông nghiệp đơn thuần, các đối tượng cây trồng và vật nuôi truyền thống; hệ vi sinh trong đất khá phong phú, thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp.
	b) Về kinh tế
	* Sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp
	Do vị trí xã nằm ven sông Trà Bồng và sát biển Đông nên thường hay chịu tác động bởi thiên tai như: bão, lũ lụt, sạt lở, lốc xoáy… Mặt khác, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai chưa được quan tâm đầu tư đúng mức nên thườn...


