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UBND TỈNH VĨNH LONG 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG  

THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 

 

Số:     /BC-PCTT&TKCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Vĩnh Long, ngày    tháng      năm 2017 

 

BÁO CÁO  

Về tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

Năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ THIÊN TAI NĂM 2016: 

1. Tình hình khí tượng thủy văn:  

1.1. Khí tượng: 

    - Bão và áp thấp nhiệt đới: Năm 2016 có 17 cơn bão và áp thấp nhiệt đới 

(ATNĐ) (10 cơn bão và 7 cơn ATNĐ) hoạt động trên biển Đông, cao hơn năm 

2015 là 5 cơn bão và 5 ATNĐ   

 - Nhiệt độ: Nền nhiệt ở mức không cao, xấp xỉ trung bình nhiều năm 

(TBNN) so với cùng thời kỳ: Cao nhất là:  37,1 oC (ngày 13/05/2016), thấp nhất là: 

19,8 oC (ngày 09/02/2016).  

- Mưa: Từ tháng 01 đến nữa tháng 5/2016 chỉ có vài cơn mưa nhỏ với 

tổng lượng mưa tại các nơi nhỏ 2mm (< 02 mm). Từ giữa tháng 05/2016, mùa mưa 

2016 đã bắt đầu tại Vĩnh Long mà không có những trận mưa chuyển mùa. Nhìn 

chung, tổng lượng mưa  năm 2016 tại các nơi trong tỉnh từ 1.583 ÷ 1.972 mm, cao 

hơn trung bình nhiều năm từ 75 ÷ 550 mm và vượt 05 ÷ 40% so trung bình nhiều 

năm, lớn nhất là tại Trà Ôn với tổng lượng mưa năm là 1.972 mm (1) 

1.2. Thủy văn: 

- Mực nước: Tại Vĩnh Long, mực nước trung bình tháng tại trạm Mỹ Thuận 

khá thấp, thấp hơn TBNN từ 0,08 – 0,30m, riêng tháng 02/2016 cao hơn 0,07m. 

Mực nước cao nhất tháng  tại trạm Mỹ Thuận cao hơn TBNN khoảng 0,08 – 

0,38m. Đặc biệt mực nước cao nhất tháng 02/2016 đạt cao nhất cùng thời kỳ trong 

dãy số liệu nhiều năm; Mực nước thấp nhất tháng tại trạm Mỹ Thuận thấp hơn 

TBNN khoảng 0,05 – 0,72m. Đặc biệt mực nước thấp nhất tháng 01,08,09/2016 đạt 

thấp nhất cùng thời kỳ trong dãy số liệu. 

Mực nước cao nhất  tại Mỹ Thuận là 1.92m (ngày 17/10/2016). Mực nước 

thấp nhất tại Mỹ Thuận là -1.57m (ngày 10/06/2016). 
(1) Tổng lượng mưa năm 2016 (mm): Trạm phường 8: 1.583,6; Vĩnh Long: 1.962,6; Mang Thít: 

1.705,6; Vũng Liêm: 1.835,8; Ba Càng: 1.661,3; Trà Ôn: 1.972 
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   Trong nội đồng, trong kỳ triều rằm tháng 9 âm lịch, mực nước cũng lên khá 

cao, cao hơn báo động III từ 0,12 – 0,24m (2). 

- Mặn (3): Cùng với lượng trữ nước trong sông thấp, đỉnh triều cường lên cao 

và chân triều xuống rất thấp kết hợp với gió Đông Bắc mạnh nên mặn xâm nhập 

sâu vào kênh, rạch trong Tỉnh. Độ mặn cao nhất là đợt ngày 05 - 13/02/2016 (trùng 

với kỳ triều cao 30/12 âl, những ngày tết Nguyên đán). Trên sông Cổ Chiên, độ 

mặn cao nhất tại vàm Vũng Liêm  là 9,20/00 , cống Nàng Âm 8,80/00  (cao hơn đỉnh 

năm 2015 từ 4-  6
0/00 ). Sau đó, độ mặn có lên trong các kỳ triều cường, nhưng độ 

mặn lớn nhất tại các nơi là 3,20/00 (Nàng Âm) vào các ngày 04-08/04/2016 và độ 

mặn giảm mạnh chỉ ở mức cao nhất từ 1.0-1,50/00 trong các kỳ triều cường tiếp 

theo. Từ ngày 01/05 đến nay tại các nơi trong tỉnh không còn ảnh hưởng của xâm 

nhập mặn. 

  2. Thiệt hại do thiên tai và công tác khắc phục: 

- Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm 2016 đến nay là 310.120,86 

triệu đồng. Các loại thiên tai gây ảnh hưởng trực tiếp và thiệt hại  đến Vĩnh Long là 

giông, lốc xoáy, mưa lớn, sạt lở bờ sông và hạn, xâm nhập mặn, triều cường...   

- Tổng kinh phí hổ trợ khắc phục: 72.894,88 triệu đồng. Cụ thể như sau: 

2.1. Giông, lốc xoáy: 

-  Tình hình thiệt hại: Làm hư hỏng: 297 căn nhà; Ước thiệt hại: 3.086,8 triệu  

đồng (tăng 1.589,45 triệu đồng so CKNN). (4) 

- Công tác khắc phục: Ngay sau khi xảy sự cố, UBND các địa phương đã chỉ 

đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp UBND các xã, phường, thị trấn huy động 

lực lượng xung kích, thanh niên dọn dẹp và thu xếp các vật dụng bị hư hỏng, cây 

xanh ngã đổ, sửa chữa các nhà hư hỏng để sớm có chỗ ở, thống kê thiệt hại để hỗ 

trợ các hộ dân. 

- Công tác hỗ trợ: Quỹ an sinh xã hội hỗ trợ 1.100,20 triệu đồng. 

2.2. Sạt lở bờ sông: 

- Đã xảy ra 110 điểm sạt lở trong nội đồng và sông chính, làm mất 13.701 m 

bờ sông, kênh, rạch và các công trình đê bao, đường giao thông nông thôn, ảnh 

hưởng 105 hộ dân. Ước thiệt hại 12.347,91 triệu đồng (4)  
 

(2)Mực nước cao nhất nội đồng xuất hiện vào rằm tháng 9 âm lịch  ngày 17/10/2016 (m) :Trạm Ba Càng: 

1,72, Phú Đức: 1,84, Nhà Đà : 1,82m, Vũng Liêm: 1,69, Tích Thiện: 1,95, Tân Thành: 1,72 

 (3) Tại vàm Măng Thít (giáp hai huyện Vũng Liêm và Mang Thít) đã lên mức xấp xỉ 5,5 0/00 (cao hơn đỉnh 

năm 2015: 3,50/00) chưa từng thấy ở đây từ trước đến nay, trên sông Hậu tại vàm Tân Dinh (xã Tích 

Thiện, huyện Trà Ôn) xấp xỉ 4,9 0/00 (cao hơn đỉnh năm 2015: 4.50/00), trong nội đồng tại trạm Ngã Tư (xã 

Hựu Thành, Trà Ôn) đạt xấp xỉ 4,20/00. Hai huyện bị ảnh hưởng xâm nhập mặn thường niên là Vũng Liêm 

và Trà Ôn, nay có thêm 3 huyện bị nhiễm mặn tương đương 20/00 là Mang Thít, Tam Bình và thị xã Bình 

Minh.  
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- Công tác khắc phục : Sau khi xảy ra sự cố, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT 

và TKCN tỉnh kết hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN địa phương đã chỉ đạo 

phường, xã, thị trấn phối hợp với đoàn thể tổ chức vận động các hộ dân di dời ra 

khỏi khu vực đang xảy ra cơ sạt lở, hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, đồng thời cảnh 

báo người dân không được ra vào khu vực xảy ra  sạt lở, theo dõi thường xuyên 

hiện tượng sạt lở và cử cán bộ theo dõi diễn biến của khu vực sạt lở.  

- Kinh phí hỗ trợ khắc phục: 7.669,30 triệu đồng 

2.3. Tình hình hạn, mặn: 

a) Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hạn, mặn: 

Có 25.063,63 ha cây trồng bị thiếu nước do hạn và bị nhiễm mặn (tỉ lệ thiệt 

hại phần lớn từ dưới 30 - 70%) gồm 1.884 ha bị hạn và 23.179,63 ha bị nhiễm 

mặn(5)  

Tổng ước thiệt hại do hạn, mặn theo thống kê là: 293.373,32 triệu đồng. Có 3 

huyện bị thiệt hại nhiều nhất là Vũng Liêm: 276.068,64 triệu đồng, Mang Thít: 

3.005 triệu đồng và huyện Trà Ôn: 14.300,23 triệu đồng.  

        b) Tình hình hỗ trợ:  

Hỗ trợ cho khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016 (quy ra 

tiền) là  64.125,38 triệu đồng (6)  

         2.4. Triều cường, mưa lớn:  

Do ảnh hưởng của mưa lớn và triều cường rằm tháng 9 âm lịch đã gây thiệt 

hại tại một số địa phương trong tỉnh. Ước tổng thiệt hại 1.312,825 triệu đồng (7) 

 

 

 (3)Thiệt hại hoàn toàn >70% là 94 căn, thiệt hại rất nặng từ 50÷70%: 57 căn, thiệt hại nặng từ 30÷50%: 

58 căn, thiệt hại 1 phần<30%: 82 căn, thiệt hại về nhà ở khác: 6 căn  tăng so năm 2015 là 157 căn nhà
 

(4)Thành phố Vĩnh Long: 04 điểm, dài 466m, ảnh hưởng 5 hộ dân; Mang Thít: 23 điểm, dài 831m, ảnh 

hưởng 33 hộ dân; Bình Tân: 11 điểm, dài 317m, 6 hộ dân bị ảnh hưởng; Tam Bình: 05 điểm, dài 259m, 8 

hộ dân bị ảnh hưởng; Vũng Liêm: 11 điểm, dài 9.262 m, ảnh hưởng 12 hộ dân; Trà Ôn: 28 điểm, dài 

882m, 34 hộ dân bị ảnh hưởng; Thị xã Bình Minh: 05điểm, dài 150m, 7 hộ dân bị ảnh hưởng; huyện Long 

Hồ: 23 điểm, dài 1.534m 
(5)  Cây lúa: Diện tích thiệt hại18.028,86 ha (vụ ĐXuân 13.924 ha, Hè Thu 4.104,86ha), ước thiệt hại 

116.407,33 triệu đồng; 

- Cây màu vụ Đông Xuân: 518,58 ha; Ước thiệt hại 21.431,19 triệu đồng. 

- Cây ăn trái: Diện tích thiệt hại 4.632,2 ha; Ước thiệt hại là 139.534,8 triệu đồng. 

- Về nước sinh hoạt: Hầu như toàn nguồn nước sông ngòi, kênh, rạch ở ngoài vùng đê bao của 

huyện Vũng Liêm, Trà Ôn và một phần huyện Mang Thít đều bị nhiễm mặn (xấp xỉ và vượt 2,0 o/oo). Có 12 

nhà máy nước, trạm cấp nước tập trung sử dụng nước mặt tại các huyện này buộc phải bơm nước lên cấp 

cho trên 18.000 hộ dân sử dụng trong những ngày độ mặn lên cao (Vũng Liêm 8 trạm, Trà Ôn 2 trạm, 

Mang Thít 1 trạm và 1 nhà máy) 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTT & TKCN NĂM 2016 

1. Chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh 

Trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt ngay từ đầu năm đã ảnh 

hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT 

& TKCN tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai công tác phòng 

chống hạn, xâm nhập mặn; tạm ứng ngân sách tỉnh để hỗ trợ phòng chống hạn, xâm 

nhập mặn. Phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn cho các 

địa phương. Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch phòng chống hạn, 

xâm nhập mặn, xây dựng kế hoạch cấp nước sinh hoạt, chỉ đạo tưới tiết kiệm nước 

ngay từ đầu năm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để hạn chế thiệt hại do thiếu nước 

tưới. Các cơ quan truyền thông đã thông tin về tình hình khô hạn, xâm nhập mặn, 

vận động nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp tưới nước tiết kiệm. 

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn; Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2015, 

triển khai nhiệm vụ năm 2016; Quyết định thành lập Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 

cấp tỉnh theo quy định. Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 V/v công 

bố thiên tai hạn, xâm nhập mặn; Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 

Điều chỉnh bổ sung kế hoạch phòng, chống thiếu nước và hạn hán, xâm nhập mặn 

phục vụ dân sinh và bảo vệ sản xuất vụ Đông xuân năm 2015-2016 và Hè Thu năm 

2016; Quyết định số 575/QĐ- UBND ngày 16/3/2016 Phê duyệt đối tượng miễn, 

giảm, tạm hoãn thu quỹ Phòng, chống thiên tai và giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, 

chống thiên tai năm 2016; Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 8/4/2016 về việc 

phê duyệt kế hoạch khắc phục sự cố môi trường hạn hán, xâm nhập mặn; Quyết 

định số 2037/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh Ban hành Phương án ứng 

phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai. 

 

 (6) Chính phủ hỗ trợ (2 đợt): 40.400 triệu đồng; Quỹ Bảo vệ Môi trường: 500 triệu đồng; Quỹ 

Phòng, chống thiên tai: 2.222 triệu đồng hỗ trợ thực hiện nạo vét kênh (7 công trình) ; Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh Vĩnh Long: giá trị  421,3 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

BIDV:  1.000 triệu đồng; UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 1.265 triệu đồng, Tỉnh đoàn hỗ trợ 

80 phần quà (thùng chứa nước 1.000 lít, nước lọc: 320 thùng và 20 thùng bột xử lý) với giá trị 250 triệu 

đồng; UBND tỉnh xuất kinh phí dự phòng NS của tỉnh: 10.590 tr.đồng hỗ trợ cho 8 huyện, thị, thành thi 

công 18 công trình nạo vét kênh thủy lợi dài 59.554m; Hỗ trợ thiệt hại hạn, mặn về cây trồng: 7.477,076 

triệu đồng (trong đó: Quỹ PCTT 2.131,895 triệu đồng, Ngân sách tỉnh tạm ứng: 5.233,953 triệu đồng (2 

đợt), Ngân sách dự phòng tỉnh: 111,228 triệu đồng ) 

(7)- Về nông nghiệp:    559,715   triệu đồng. 

- Về công trình thủy lợi:    678,61 triệu đồng. 

- Về  thủy sản:                            74,5   triều đồng. 

Cụ thể:  

Nhà dân bị ngập: 2.156 căn; Đường QL bị tràn:5 ,25 km; Đường giao thông địa phương: 

26,68km; Bờ bao bị tràn 42 đoạn: 78,303 km; Bờ bao bị sạt lỡ, vỡ: 69 đoạn: 9,247 km; Đập bị tràn 76 

cái: 1,096 km; Đập bị vỡ 1 cái: 0,010km; Đập bị sạt lỡ, hư hỏng 4 đập: 0,039 km; Diện tích màu bị ngập: 

29,25 ha; Diện tích VCAT bị ngập: 178,90 ha; Diện tích lúa thiệt hại 1 phần <30% ( bị ngập): 52 ha (50 

ha lúa ĐX, 2 ha lúa TĐ); Diện tích lúa ĐX thiệt hại hoàn toàn >70%: 64,85ha; Diện tích lúa ĐX thiệt hại 

rất nặng từ 50-70%: 30,19ha;  Diện tích nuôi ao hồ nhỏ: Thiệt hại nặng từ (30-50)% là 0,48 ha 
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2. Các sở, ngành của tỉnh 

Các sở, ban, ngành đã tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu 

cần và chủ động triển khai công tác ứng phó với thiên tai góp phần giảm thiệt hại 

về người và tài sản nhân dân.   

3. Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban 

hành các văn bản: Báo cáo tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2015, triển khai 

nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch phòng, chống hạn mặn năm 2016 của Ban chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long (ngày 22/01/2016); Kế hoạch số 05/KH-

PCTT&TKCN ngày 06/06/2016 về việc tổ chức lớp tập huấn Đề án “ Nâng cao 

nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” năm 2016; 

Quyết định số 04/QĐ-PCTT&TKCN ngày 06/07/2016 V/v ban hành quy chế tổ 

chức, hoạt động của ban chỉ huy; Quyết định số 05/QĐ-PCTT&TKCN ngày 

06/07/2016 V/v Ban hành quy chế về công tác trực ban phòng chống thiên tai; 

Quyết định số 06/QĐ-PCTT&TKCN ngày 12/07/2016 V/v tổ chức lớp tập huấn 

“Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tại 

các huyện, thị, thành năm 2016. 

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai: 

Tổng số nhà được chằng chống nhà 1.881 căn / 2.162 căn nhà (đạt 86,38% KH).  In 

và cấp 18.000 tờ bướm cho 8 huyện, thị xã, thành phố và Hội Chữ thập đỏ tuyên truyền 

về Luật Phòng chống thiên tai và Quỹ Phòng chống thiên tai. Phối hợp với các địa 

phương vận động và hỗ trợ các hộ dân đã di dời dân cư vùng sạt lở nguy hiểm được 

34 hộ (bố trí di dời 18 hộ vào cụm tuyến dân cư, còn lại 16 hộ tự di dời về đất nhà), 

với tổng kinh phí hỗ trợ di dời là 535 triệu đồng. 

Tiếp nhận và cấp phát cho các huyện, thị, thành phố gồm 400 chiếc phao tròn 

cứu sinh, áo phao cứu sinh 400 chiếc, nhà bạt 15 bộ (16,5 m2 /bộ) từ Cục Dữ trữ 

Quốc gia đã hỗ trợ cho tỉnh. 

Tổ chức diễn tập PCTT và TKCN cấp huyện (Mang Thít) và tham gia đóng 

góp diễn tập PCTT và TKCN cấp xã; Thông qua diễn tập đã giúp cho sự phối hợp 

giữa các ngành, các cấp, các địa phương đồng bộ, tốt hơn, xây dựng được những 

tình huống cụ thể trong diễn tập, ứng cứu, giúp Ban chỉ huy PCTT và TKCN và các 

ngành, huyện tham gia diễn tập có thêm kinh nghiệm thực tiễn, thiệt thực để tổ 

chức lãnh đạo, cỉ đạo, điều hành, chỉ huy, xử lý các tình huống khi có thiên tai xảy 

ra. Từ đó điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng, tránh, ứng phó thiên tai của đơn vị, 

địa phương cho phù hợp. Đồng thời, qua kết quả thực binh thực tế và thông tin, 

tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự giác chủ động 

tham gia phòng, tránh, ứng phó các thiên tai trong nhân dân. Kết quả công tác diễn 

tập PCTT và TKCN năm 2016 các huyện, thành phố đều đạt khá - giỏi, riêng huyện 

Bình Tân không tổ chức diễn tập cấp xã là do năm nay huyện tổ chức diễn tập vận 

hành cơ chế theo tình huống tác chiến khu vực phòng thủ (8).  
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 Phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương tổ chức tập huấn 

Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 

2016 cho 8/8 huyện, thị xã, thành phố với tổng số lượt tham dự là 537 học viên. 

Phối hợp với các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn như Đài khí tượng thủy 

văn Vĩnh Long, Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, Ban chỉ đạo PCTT Trung ương, 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Xí nghiệp thủy nông Càng Long (Trà Vinh)… 

tiếp nhận thông tin về khí tượng thủy văn, thiên tai, nhanh chóng xử lý thông tin, 

báo cáo kịp thời với cấp trên và chuyển tải thông tin, ý kiến chỉ đạo với các huyện.  

Thu Quỹ Phòng chống thiên tai, đến nay các huyện, thị, thành thu quỹ PCTT được 

8.320,189 triệu đồng, cao hơn cùng kỳ năm ngoái (CKNN) 2.140,098 triệu đồng. Đăng 

nộp thu quỹ PCTT về tỉnh :  chỉ có huyện Mang Thít nộp là 370 triệu đồng, còn lại 

các huyện, thị, thành phố chưa thực hiện. Tồn quỹ PCTT năm 2016: 2.742,439 

triệu đồng. 

Xây dựng công trình phục vụ phòng chống thiên tai: 

 - Số công trình triển khai thi công: 447/549 công trình (Công trình tỉnh quản 

lý hoàn thành 13/97 công trình, Công trình huyện, xã quản hoàn thành 378/452 

công trình). 

 - Khối lượng đất đào đắp (huyện, xã thực hiện): 1.078.532 m3, chiều dài nạo 

vét kênh, rạch, đắp bờ bao: 281.113 m.  

- Tổng vốn đầu tư các dự án, công trình thủy lợi: 252.953/344.197 triệu đồng 

(đạt 73,49% KH năm). 

- Tổng số diện tích đất nông nghiệp được khép kín thủy lợi toàn tỉnh tăng 

thêm 1.000 ha (chủ yếu cây lâu năm) so với cuối năm 2015. Lũy kế toàn tỉnh có 

110.500 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp được khép kín thủy lợi. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đã chỉ đạo các trường học triển khai phương án phòng chống thiên tai, neo 

chằng mái phòng học, bảo vệ trang thiết bị dạy học; Tố chức dạy bơi cho 300 em 

học sinh lớp 3 và lớp 6, với kinh phí 58.000.000 đồng (do tổ chức ADRA hỗ trợ 

40.000.000 đồng, Quỹ PCTT 18.000.000 đồng) 

5. Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Vận động và trực tiếp tổ chức đoàn cứu trợ đồng 

bào bị ảnh hưởng thiên tai tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tỉnh gồm 1.000 phần quà 

và tiền mặt trị giá 500.000.000 đồng. Huyện Tuy An tỉnh Phú Yên gồm 150 phần 

qu à và tiền mặt trị giá 75.000.000 đồng. Tổng hỗ trợ 635.000.000 đồng 

 

 
(8) Thành phố Vĩnh Long (xã Tân Hội), huyện Long Hồ (xã Phước Hậu, Lộc Hòa); huyện Vũng 

Liêm (xã Trung Chánh); huyện Tam Bình (xã Ngãi Tứ); Trà Ôn ( xã Tân Mỹ); thị xã Bình Minh (xã Thuận 

An) 
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6. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Đã tổ chức tập huấn cho các đối tượng là phụ 

nữ cấp xã, ấp làm công tác phòng chống thiên tai cho 8/8 huyện, thị xã, thành phố 

tổng số lượt tham dự 480 học viên. 

7. Sở Tài nguyên Môi trường: Được Quỹ bảo vệ môi trường hỗ trợ 

500.000.000 đồng để khắc phục sự cố môi trường do hạn hán, xâm nhập mặn gây 

ra trong đó huyện Vũng Liêm được hỗ trợ 245.130.000 đồng, huyện Trà Ôn 

155.100.000 đồng và huyện Mang Thít 99.770.000 đồng; nguồn kinh phí này để sử 

dụng mua bồn chứa nước, bột xử lý nước cho các hộ dân, trường học, trạm y tế. 

8. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh kịp thời hỗ trợ kinh phí từ nguồn 

Quỹ phòng chống thiên tai, dự phòng ngân sách tỉnh cho các địa phương cho các 

hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai 16,812 tỷ đồng. 

9. Đài phát thanh truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng: Đài 

phát thanh, truyền hình đã chủ động giành nhiều thời lượng đưa tin cảnh báo thời 

tiết nguy hiểm, công điện khẩn, công tác chỉ đạo, đối phó với hạn hán, xâm nhập 

mặn của UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (trên sóng phát thanh có 

165 tin và 96 bài; sóng truyền hình có 165 tin và 96 bài). Truyền tải thông tin 

thường xuyên về bão, lũ, tình hình hạn hán giúp nhân dân chủ động phòng tránh. 

III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC PCTT&TKCN NĂM 2016 

1. Kết quả đạt được. 

 Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phòng chống hạn, xâm 

nhập mặn nói riêng và công tác phòng chống thiên tai năm 2016 nói chung cùa các 

cấp các ngành đã mang lại hiệu quả tích cực, cụ thể: 

- UBND các cấp, các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể, cộng đồng tích cực 

tham gia công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn; phòng, chống và khắc phục 

hậu quả do triều cường, lốc xoáy với nhiều hình thức, sớm ổn định đời sống, sản 

xuất của nhân dân. 

- Các địa phương, sở ngành đã tiến hành các biện pháp tích cực chống hạn, 

xâm nhập mặn, tưới, sử dụng tiết kiệm nước. Đồng thời tiến hành xây dựng phương 

án PCTT và TKCN cho từng loại hình thiên tai, củng cố lực lượng chuẩn bị đối phó 

với mưa bão. Chủ động triển khai công tác ứng phó, huy động nhân lực, vật tư 

phương tiện, hậu cần của địa phương, đơn vị ứng phó với thiên tai. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời trong 

công tác phòng, chống thiên tai trong tỉnh. Ban hành chỉ tiêu thu quỹ PCTT năm 

2016 sớm, để các huyện chủ động giao chỉ tiêu cho các xã nên một số huyện, thị xã 

thu đạt kết quả cao (Tam Bình, Bình Tân, TP. Vĩnh Long). 

- Công tác chủ động khảo sát, đánh giá tình hình hạn, mặn, sạt lở bờ sông,... 

ngay từ cuối năm 2015 và trước mùa khô, giúp cho công tác tham mưu của Văn 

phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN với Ban chỉ huy PCTT và TKCN 

tỉnh có định hướng tốt trong chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là báo cáo kịp thời, đầy đủ 

về trung ương hỗ trợ.  
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- Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và các địa phương 

thực hiện nghiêm chế độ trực ban; chủ động cập nhật, khai thác các bản tin dự báo 

thời tiết, từ đó xây dựng những phương án dự báo, dự tính dài hạn, trung hạn và 

ngắn hạn về khí tượng thủy văn, loại hình thiên tai sát với thực tế có thể xảy ra trên 

địa bàn, từ đó đề xuất các biện pháp ứng phó kịp thời nhất là đối với tình hình Biến 

đổi khí hậu toàn cầu trong đó có ảnh hưởng đến tỉnh ta 

- Làm tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương và các ngành 

tỉnh thực hiện công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ các huyện thực hiện tốt, nhất là 

hỗ trợ di dời nhà, tài sản, người do sạt lở, lốc xoáy.  

- Vận hành tốt hệ thống nhắn PCTT trong công tác thông tin, cảnh báo, chỉ 

đạo điều hành từ BCH.PCTT & TKCN cấp tỉnh đến cấp xã cho 250 đầu số. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

- Công tác đầu tư, sửa chửa các công trình hư hỏng, sạt lở do thiên tai gây ra 

chưa kịp thời, chưa đảm bảo theo yêu cầu. Các huyện, thị xã và thành phố gặp khó 

trong khắc phục hậu quả sạt lở do thiếu kinh phí; 

- Nguồn lực của các địa phương để chuẩn bị phòng chống thiên tai theo 

phương châm “4 tại chỗ” còn hạn chế; 

- Việc cung cấp thông tin, công tác báo cáo thống kê về sự cố, thiệt hại do 

thiên tai gây ra còn chậm, chưa kịp thời, chưa chính xác; Sự phối hợp trong chỉ đạo 

điều hành xử lý các sự cố thiên tai chưa thật sự chặt chẽ, thống nhất, nên đạt hiệu 

quả chưa cao; 

- Trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp xã ở một số nơi trong công 

tác quản lý các tuyến đê bao, cống, đập... còn chủ quan, trông chờ vào nhà nước 

đầu tư, chưa thực hiện tốt phương châm ”4 tại chổ”; 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các loại hình thiên tai tới 

người dân còn nhiều hạn chế, trong đó có công tác tổ chức chằng chống nhà cửa 

cho nhân dân chưa kịp thời và hiệu quả chưa đạt nên năm nay thiệt hại tăng cao; 

vẫn còn tư tưởng chủ quan trong một bộ phận nhân dân, chưa chủ động chằng 

chống nhà cửa theo chỉ đạo của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng; 

- Công tác thu quỹ PCTT chưa đạt kế hoạch và gặp một số khó khăn trong 

quá trình thực hiện: thu của các doanh nghiệp, các cơ quan cấp trên đóng tại địa 

phương; 

- Một số nơi người dân chưa biết, chưa rõ về thông tin, diễn biến xâm nhập 

mặn nên dẫn nước mặn vào làm ruộng lúa, cây trồng bị ảnh hưởng;  

- Nhận thức về phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, khả năng tự phòng tránh, tự 

ứng cứu của nhân dân một số địa phương còn hạn chế. 

 3. Bài học kinh nghiệm. 

 3.1. Công tác chỉ đạo điều hành. 
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- Luôn chủ động trong chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, 

thiên tai và TKCN; chủ động trong dự báo, cảnh báo, nắm chắc tình hình khí tượng, 

thủy văn và diễn biến mưa lũ; chủ động trong thông tin, truyền tin, chủ động kiểm 

tra, cập nhật các khu vực có nguy cơ, trên cơ sở đó chủ động tổ chức sơ tán, di dời, 

bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi có mưa, bão; chủ động thực 

hiện tốt công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ; kịp thời huy động các 

nguồn lực, các lực lượng, phương tiện của các đơn vị. 

- Công tác điều hành của các địa phương chặt chẽ, bám tình hình thực tế, 

không lơ là chủ quan; linh hoạt trong điều hành phân công cán bộ trực tiếp xuống 

hiện trường để lãnh chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai kịp thời, từ đó đề ra những 

biện pháp để đối phó với mọi tình huống cụ thể 

 - Khi có dự báo về tình hình thiên tai cực đoan, nguy hiểm có thể xảy ra trên 

địa bàn tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các 

công điện, thông báo đến các địa phương và các ngành để xây dựng biện pháp ứng 

phó 

 3.2. Công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện 

 Thực hiện tốt phương châm ‘4 tại chổ ‘ là nhân tố quyết định đến thành công 

trong công tác PCTT&TKCN, vì vậy ngay từ đầu năm Ban chỉ huy PCTT&TKCN 

tỉnh phối hợp với các địa phương và ngành tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện và 

kiểm tra việc thực hiện tốt phương châm ”4 tại chổ” 

 3.3. Công tác khắc phục do thiên tai gây ra 

 - Công tác khắc phục do thiên tai gây ra được các địa phương và các ngành 

tỉnh chỉ đạo sát sao, cụ thể, có biện pháp đồng bộ để khắc phục có hiệu quả những 

thiệt hại do thiên tai gây ra một cách nhanh chóng, kịp thời, góp phần tháo gỡ khó 

khăn và giúp người dân sớm ổn định đời sống 

- Các địa phương, đơn vị bị ảnh hưởng, khi thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự 

cố, thiên tai và TKCN cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với diễn biến 

của thiên tai trên từng địa bàn; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ khi tham gia ứng cứu, 

TKCN các tình huống đột biến, đặc biệt là công tác TKCN và khắc phục hậu quả 

khi bị ngập lụt, sạt lở …. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT. 

1. Đối với Trung ương 

- Hổ trợ kinh phí đầu tư cho tỉnh các dự án công trình phòng, chống thiên tai 

ứng phó với biến đổi khí hậu. Kinh phí thực hiện đề án " Nâng cao nhận thức cộng 

đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020"  

- Hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện phục vụ hiệu quả công tác PCTT và 

TKCN. 
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- Thường xuyên tổ chức tập huấn cho giảng viên cấp tỉnh, cán bộ làm công tác 

PCTT, huấn luyện lực lượng cứu nạn - cứu hộ chuyên nghiệp, đồng thời hỗ trợ 

phương tiện, trang thiết bị thích hợp cho địa phương đối với những khu vực xung 

yếu, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. 

2. Đối với tỉnh 

- Chủ động nguồn kinh phí dự phòng để hỗ trợ cho các địa phương xử lý 

khẩn cấp các công trình khắc phục hậu quả do thiên tai.  

- Tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ kinh phí từ nguồn quỹ PCTT cho các địa phương để 

khắc phục do thiên tai gây ra;  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu 

năm 2016 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Vĩnh Long.  

 

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Bộ Nông nghiệp & PTNT (để b/c);                                                                                                

- Ủy ban Quốc Gia Tìm kiếm cứu nạn (để b/c); 

  - Cục PCTT (để b/c); 

  - Chi cục PCTT Miền Nam 

- Trưởng Ban, các P trưởng ban;  

- VP.TU; HĐND; UBND tỉnh 

- BCHPCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

                 KT. TRƯỞNG BAN 

                PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 


