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CHƯƠNG 1  

TIÊU CHÍ AN TOÀN TRƯỚC BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI 

 

1.1 Tiêu chí an toàn trước bão và áp thấp nhiệt đới đối với con người 

Tiêu chí đối với các cấp chính quyền, các tổ chức khác 

1 Có trách nhiệm cung cấp thông tin khi có bão (theo Luật phòng, chống thiên tai 

(chương 2, mục 1, điều 21, Nghị Định 66 (Chương 2, mục 1) về Quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai) và theo 

Quyết định 46 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và 

truyền tin thiên tai) [1, 2, 5];  

2 Ban hành công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với bão và áp thấp nhiệt đới trên 

địa bàn khi có cảnh báo bão và ATNĐ đổ bộ [12];  

3 Sơ tán dân trong các nhà không đảm bảo an toàn [58], vùng có nguy cơ bị sạt 

lở, vùng trũng thấp, ven sông, ven biển có nguy cơ ngập sâu khi được cảnh báo 

bão đổ bộ vào khu vực với cấp độ rủi ro cấp 3 trở lên. Đối với siêu bão, sơ tán 

theo phương án siêu bão được duyệt [50]; 

4 Đối với khu vực nguy hiểm có mức độ rủi ro thiên tai cao, chính quyền địa 

phương có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người dân: phân công người trực 

để kiểm soát giao thông, cảnh báo, hướng dẫn người dân đi lại và cắm biển tại 

các khu vực bị ngập sâu, ngầm qua đường, điểm sạt lở, nguy cơ sạt lở,…; 

5 Thủ trưởng các đơn vị: ban quản lý công trình, khu công nghiệp, khu khai thác, 

du lịch, dịch vụ,… có trách nhiệm cảnh báo, hướng dẫn, triển khai phương án 

đảm bảo an toàn khi có bão trong phạm vi quản lý; 

6 Cho học sinh nghỉ học khi được cảnh báo bão đổ bộ vào khu vực với cấp độ rủi 

ro từ cấp 4 trở lên. Trường hợp khác, tùy theo diễn biến của bão chủ động quyết 

định thời điểm cho học sinh nghỉ học [4, 49, 50]; 

7 Cấm các hoạt động trên biển, trên sông khi có cảnh báo bão trong khu vực với 

cấp độ rủi ro cấp 4 trở lên. Trường hợp khác, tùy theo diễn biến của bão chủ 

động quyết định cho phép hoạt động [4, 39, 45, 50]; 

8 Chính quyền có trách nhiệm không để người dân ở lại trên chòi canh, lồng, bè  

nuôi trồng thủy, hải sản và trên tàu thuyền ở nơi neo đậu khi có tin cảnh báo 

bão đổ bộ trực tiếp vào khu vực với cấp độ rủi ro từ cấp 3 trở lên [17]. 

Tiêu chí đối với người dân 

1 Người dân chủ động nhận tin, được quyền cung cấp thông tin, tuân thủ thực 

hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền [12]; 

2 Người dân có trách nhiệm: 



2 
 

- Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch sơ tán dân; 

- Tuân thủ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; 

- Chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu; 

- Hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương sơ tán trước. 

3 Các phương tiện tham gia sơ tán dân (bao gồm cả phương tiện cá nhân) phải 

tuân thủ theo sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền [23]; 

4 Khi sơ tán phải đi theo từng nhóm, không gây ồn ào, không chen lấn, xô đẩy, 

không tự ý quay trở về, giúp đỡ lẫn nhau đặc biệt với đối tượng dễ bị tổn 

thương [21, 62]; 

5 Không bơi, lội trên sông, suối, đánh cá, vớt củi, và các hoạt động nguy hiểm 

khác khi có lũ tại vùng có bão đổ bộ trực tiếp [50];  

6 Không đi ra khỏi nơi trú ẩn nếu không có nhiệm vụ khi có bão, đặc biệt vào 

thời điểm xuất hiện lặng gió (vùng tâm bão đang đi qua) [17, 25]; 

7 Không để trẻ em ở nhà một mình khi được cảnh báo bão đổ bộ vào khu vực [26, 

27]; 

8 Không ở lại trên chòi canh, lồng, bè  nuôi trồng thủy, hải sản; trên tàu thuyền ở 

nơi neo đậu khi có tin cảnh báo bão đổ bộ trực tiếp vào khu vực với cấp độ rủi 

ro từ cấp 3 trở lên [17]; 

9 Cộng đồng dân cư gồm cả các khu công nghiệp, hầm lò, du lịch, dịch vụ,… chủ 

động tham gia, thực hiện phương án ứng phó trong trường hợp khẩn cấp khi có 

bão [17]; 

10 Chặt, tỉa cành, cây có nguy cơ đổ, gẫy gây nguy hiểm trong khu vực dân cư, 

nhà ở… trước mùa mưa bão và khi có cảnh báo bão và ATNĐ đổ bộ [25]; 

11 Không đến gần đường dây điện, cột điện. Không dừng, đỗ, trú ẩn dưới gốc cây 

khi có bão [25]; 

12 Không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động dã ngoại ở khu vực khi được cảnh 

báo bão đổ bộ với cấp độ rủi ro cấp 3 trở lên [49]; 

13 Chủ phương tiện và người dân đang hoạt động trên biển chia sẻ thông tin và hỗ 

trợ lẫn nhau để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm 

khi được cảnh báo [39, 45]. 

Tiêu chí chung đối với chính quyền, tổ chức, cá nhân 

1 Kiểm tra, rà soát, bổ sung phương tiện, vật tư, các nhu yếu phẩm dự phòng thiết 

yếu (tối thiểu trong 3 ngày) khi có tin cảnh báo thiên tai [11, 12, 19]; 

2 Chủ động tham gia xây dựng phương án tiêu úng ở vùng trũng, khu đô thị, khu 

công nghiệp, du lịch, dịch vụ,…; 

3 Chủ động tham gia xây dựng, tìm hiểu bản đồ rủi ro thiên tai. 
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1.2 Tiêu chí an toàn trước bão và áp thấp nhiệt đới đối với nơi ở và nơi trú ẩn 

1.2.1 Tiêu chí đối với nhà ở  

1 Gia cố, chằng chống nhà ở khi có cảnh báo bão và ATNĐ; 

2 Bịt kín cửa và các khe hở trong nhà khi được cảnh báo bão đổ bộ vào khu vực 

gồm [17, 29]: 

- Cài chặt các then, chốt cửa đi, cửa sổ, neo cửa vào tường nhà;  

- Dán cửa kính bằng băng dính bản rộng; 

- Bịt các khe hở giữa đỉnh tường và mái, phần chân tường sát đất (đối với 

nhà vách gỗ, tre), các lỗ thông gió đầu hồi và trên cửa;  

3 Thu gom, buộc chặt hoặc che chắn tài sản dễ bị thổi bay, hư hại khi có gió bão 

[20, 25, 63]; 

1.2.2 Tiêu chí đối với trường học  

1 Có thiết bị báo cháy, thiết bị cứu hỏa; 

2 Gia cố, chằng chống phòng học đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cán 

bộ, nhân viên; 

3 Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, phòng máy tính, thư viện, 

phòng bộ môn, xưởng thực hành,...), chủ động di dời trang thiết bị, sách đến nơi 

an toàn khi có cảnh báo bão và ATNĐ [50]; 

4 Với trường xây mới phải đảm bảo an toàn và tránh mọi rủi ro về thiên tai. 

1.2.3 Tiêu chí đối với công sở 

1 Có thiết bị báo cháy, thiết bị cứu hỏa; 

2 Có bảng chỉ dẫn hoặc bản đồ chỉ dẫn: 

- Ngoài công sở: bệnh viện gần nhất, đồn công an gần nhất, các tuyến sơ 

tán;  

- Trong công sở: các tầng trong tòa nhà với thông tin về cầu thang bộ, cửa 

thoát hiểm, van khóa, thiết bị đóng ngắt điện, gas, nước, máy sưởi, điều 

hòa, khu vực cấm, khu vực bị hạn chế, thiết bị phòng cháy chữa cháy 

[18]; 

3 Kiểm tra trang thiết bị: [18, 24] 

- Kê cao thiết bị khỏi sàn hoặc di dời đến nơi an toàn;  

- Có biện pháp bảo vệ các thiết bị quan trọng như máy tính, điện thoại và 

các công cụ dễ bị hỏng khác; 

- Có phương án đảm bảo an toàn các hồ sơ, tài liệu quan trọng,…; 

- Dự phòng máy phát điện ở những nơi có nhu cầu liên tục về điện; 
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4 Có đội tình nguyện sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có thiên tai xảy ra.   

1.2.4 Tiêu chí đối với nơi trú ẩn 

1 Nơi trú ẩn nằm ở vị trí cao ráo, đảm bảo chịu được gió với cấp độ rủi ro thiên 

tai từ cấp 3 trở lên cho các vùng; 

2 Sức chứa nơi trú ẩn đảm bảo đủ không gian cần thiết [28]; 

3 Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, điều kiện y tế và vệ sinh môi trường tối thiểu; 

4 Nơi trú ẩn cho tàu thuyền: đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vào trú tránh, neo 

đậu [6, 10]; 

1.3 Tiêu chí xem xét thêm đạt chuẩn nông thôn mới (tiêu chí an toàn được áp 

dụng chung cho tất cả các khu vực thành thị, nông thôn, trung du, miền núi, 

vùng ven biển... Khi xét chuẩn nông thôn mới, nên coi đây là một tiêu chí 

đánh giá)   

Tiêu chí đối với các cấp chính quyền, các tổ chức khác 

1 Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm; 

2 Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai tại địa phương mình;  

3 Có phương án sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nơi sơ tán (nơi trú ẩn) phải 

đảm bảo an toàn;  

4 Có biển cảnh báo những nơi nguy hiểm;  

5 Xây dựng lực lượng xung kích ứng phó trong trường hợp có thiên tai xảy ra; 

6 Có hệ thống thông tin truyền thông “cảnh báo sớm” thiên tai; 

7 Lồng ghép kế hoạch phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế -

xã hội của địa phương.  

Tiêu chí đối với người dân (ngoài các tiêu chí đã nêu chung về người dân ở 

chương 1, mục 1, thì đối với dân ở khu vực nông thôn mới cần bổ sung các tiêu chí 

sau) 

1 Trên 70% số dân được phổ biến kiến thức và tham gia các hoạt động về 

phòng, chống thiên tai (người dân chủ động tích cực tham gia thực hiện các 

hoạt động như: cập nhật thông tin  bản đồ thiên tai và tình trạng dễ bị tổn 

thương,  tham gia diễn tập về phòng, chống thiên tai,…) [9]; 

1.4 Tiêu chí an toàn trước bão và áp thấp nhiệt đới đối với công trình và công 

trình đang thi công 

1.4.1 Tiêu chí đối với hệ thống cơ sở hạ tầng 

1.4.1.1  Tiêu chí đối với công trình dân dụng và công nghiệp 

1 Có thiết bị báo cháy, thiết bị cứu hỏa; 
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2 Có bảng hoặc bản đồ chỉ dẫn nơi thoát hiểm, nơi cung cấp hỗ trợ trong 

trường khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra;  

3 Kiểm tra, đảm bảo an toàn, đảm bảo hoạt động liên tục trang thiết bị trong 

công trình; 

4 Gia cố kết cấu công trình, bảo vệ thiết bị, nhà xưởng,… khi được cảnh báo 

bão đổ bộ vào khu vực [51]; 

5 Có đội tình nguyện sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có thiên tai xảy ra.   

1.4.1.2  Tiêu chí đối với công trình giao thông 

Tiêu chí đối với đường hàng không: [54] 

1 Kiểm tra và đảm bảo an toàn mọi phương diện tại khu vực sân bay, nhà ga 

(khu vực hành khách, thông tin, chỉ huy, máy bay, …) khi được cảnh báo bão 

đổ bộ vào khu vực với cấp rủi ro thiên tai từ cấp độ 3 trở lên; 

2 Có phương án, sẵn sàng trực chiến (máy bay, tổ lái) tham gia cứu hộ, cứu 

nạn khi có sự điều động của cấp có thẩm quyền. 

Tiêu chí cho đường bộ, đường sắt và đường thủy [13-15]  

1 Kiểm tra, gia cố các công trình, nhà xưởng, sân ga, bến tàu, cầu cảng,… 

trước mùa mưa bão và khi có tin bão đổ bộ; 

2 Lập phương án bảo đảm an toàn (hệ thống thông tin chỉ dẫn, phương tiện, 

thiết bị, vật tư, hàng hóa,…) khi có tin bão đổ bộ; 

3 Đảm bảo thông tin hoạt động liên tục (có dự phòng khi thông tin bị gián 

đoạn, mất điện,…); 

4 Đơn vị có trách nhiệm phân công trực 24/24 khi có bão. 

1.4.1.3  Tiêu chí đối với thủy lợi, thủy điện (đê, hồ đập, nhà máy thủy điện) 

1 Kiểm tra, gia cố đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, thủy điện trước 

mùa mưa bão và khi có tin bão đổ bộ; 

2 Vận hành đúng quy trình, tuân thủ lệnh của cơ quan có thẩm quyền và duy trì 

hệ thống thông tin thông suốt trong mọi tình huống;  

3 Xử lý mọi sự cố ngay từ giờ đầu; 

4 Đơn vị có trách nhiệm phân công trực 24/24 khi có bão. 

1.4.1.4  Tiêu chí đối với hệ thống điện  

1 Kiểm tra, gia cố, đảm bảo an toàn hệ thống điện trước mùa mưa bão và khi 

có tin bão đổ bộ; 

2 Có thiết bị chống sét; 

3 Cắt điện kịp thời khi có sự cố;  
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4 Có phương án dự phòng cung cấp điện cho nơi trọng yếu; 

5 Có phương án phục hồi sớm. 

1.4.1.5  Tiêu chí đối với khu công nghiệp (nhà máy, hầm lò...), doanh nghiệp 

1 Có thiết bị báo cháy, thiết bị cứu hỏa; 

2 Có bảng hoặc bản đồ chỉ dẫn nơi thoát hiểm, nơi cung cấp hỗ trợ trong 

trường khẩn cấp;  

3 Kiểm tra, đảm bảo an toàn, đảm bảo hoạt động liên tục trang thiết bị trong 

khu công nghiệp, doanh nghiệp; 

4 Gia cố, đảm bảo an toàn khu nhà xưởng, nhà máy, hầm lò,… khi được cảnh 

báo bão đổ bộ vào khu vực [51]; 

5 Tổ chức trực ban và có đội ứng phó trong trường hợp khẩn cấp;   

6 Có phương án duy trì hoạt động liên tục khu công nghiệp, doanh nghiệp; 

7 Có phương án đảm bảo an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường (bãi thải, hệ 

thống tiêu thoát nước thải,…) cho khu công nghiệp trước mùa mưa bão và 

khi nhận được cảnh báo bão và ATNĐ đổ bộ vào khu vực. 

1.4.2 Tiêu chí đối với công trường, công trình đang xây dựng, vật tư, vật liệu  

1 Kiểm tra, rà soát phương tiện, kho bãi, vật tư, vật liệu tại công trường và 

công trình đang xây dựng khi được cảnh báo bão và ATNĐ đổ bộ vào khu 

vực; 

2 Gia cố, đảm bảo an toàn công trình đang thi công, thiết bị thi công (cần trục, 

hệ thống giàn giáo,…), nhà xưởng, nhà kho, lán trại,… khi được cảnh báo 

bão và ATNĐ đổ bộ vào khu vực [44]; 

3 Có thiết bị chống sét cho công trường và công trình đang xây dựng; 

4 Không làm việc trên cao (giàn giáo, giá đỡ, ống khói, đài nước, cột điện, trụ, 

dầm cầu, mái nhà cao trên hai tầng,…) khi có gió từ cấp 5 trở lên [3]; 

5 Không di chuyển, nâng, hạ thiết bị dễ bị lật, trượt, đổ (cần cẩu, tháp nâng,…) 

khi có gió từ cấp 5 trở lên [3]; 

6 Không dựng lắp, tháo dỡ công trình trên cao khi có gió từ cấp 5 trở lên [3]. 

1.4.3 Tiêu chí đối với kho chứa hóa chất, chất nổ, chất phóng xạ, chất độc hại 

1 Không xây dựng kho chứa hóa chất, chất nổ, chất phóng xạ, chất độc hại 

trong vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ hoặc dễ bị ngập sâu; 

2 Gia cố, đảm bảo an toàn kho chứa hóa chất, chất nổ, chất phóng xạ, chất độc 

hại. Di dời các hóa chất, chất nổ, chất phóng xạ, chất độc hại đến nơi an toàn 

trong trường hợp cần thiết.  
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1.5 Tiêu chí an toàn trước bão và áp thấp nhiệt đới đối cây trồng, vật nuôi 

1 Lựa chọn cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp;  

2 Có kế hoạch đảm bảo, duy trì điều kiện canh tác cho cây trồng trước mùa 

mưa bão và khi có tin bão đổ bộ; 

3 Tạm dừng gieo trồng trong thời gian mưa bão [37];  

4 Có kế hoạch bảo quản, đảm bảo số lượng, chất lượng hạt giống để duy trì sản 

xuất sau bão [37]; 

5 Gia cố chuồng trại, di chuyển lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông, trên biển 

về nơi an toàn khi được cảnh báo bão và ATNĐ đổ bộ vào khu vực [36]; 

6 Có phương án thu hoạch cây trồng, thủy sản kịp thời khi được cảnh báo bão 

và ATNĐ đổ bộ vào khu vực [36]; 

7 Có phương án dự phòng cho gia súc (nơi tạm nhốt, thức ăn, nước,…) trước 

mùa mưa bão [7]; 

8 Đảm bảo vệ sinh môi trường trước mùa mưa bão và khi được cảnh báo bão 

và ATNĐ đổ bộ vào khu vực; 

9 Đảm bảo an toàn cho động vật hoang dã ở các khu vực bảo tồn, trang trại 

[52]. 
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CHƯƠNG 2  

TIÊU CHÍ AN TOÀN TRƯỚC LŨ VÀ NGẬP LỤT  

2.1 Tiêu chí an toàn trước lũ và ngập lụt đối với con người 

      Tiêu chí đối với các cấp chính quyền, các tổ chức khác 

1 Có trách nhiệm cung cấp thông tin khi có lũ và ngập lụt (theo Luật phòng, 

chống thiên tai (chương 2, mục 1, điều 21), Nghị Định 66 (Chương 2, mục 1) về 

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên 

tai) và theo Quyết định 46 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh 

báo và truyền tin thiên tai) [1, 2, 5];  

2 Ban hành công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với lũ và ngập lụt trên địa bàn khi 

có cảnh báo lũ [12];  

3 Chính quyền, nhà trường có trách nhiệm xây dựng phương án an toàn cho học 

sinh trước mùa lũ [47]; 

4 Không hoạt động trên sông, đặc biệt hoạt động của bến đò khi có cảnh báo lũ 

với cấp độ rủi ro cấp 3 trở lên. Trường hợp khác, tùy theo diễn biến của lũ chủ 

động xác định thời điểm dừng [16]; 

5 Cắt điện đảm bảo an toàn khu vực thường xuyên bị ngập khi có lũ với cấp độ 

rủi ro cấp 3 trở lên. Trường hợp khác, tùy diễn biến của lũ chủ động quyết định 

thời điểm cắt điện [32, 48]; 

6 Đối với khu vực nguy hiểm có mức độ rủi ro thiên tai cao, chính quyền địa 

phương có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người dân: phân công người trực 

để kiểm soát giao thông, cảnh báo, hướng dẫn người dân đi lại và cắm biển tại 

các khu vực bị ngập sâu, ngầm qua đường, điểm sạt lở, nguy cơ sạt lở,… [48]; 

7 Thủ trưởng các đơn vị: ban quản lý công trình, khu công nghiệp, khu khai thác, 

du lịch, dịch vụ,… có trách nhiệm cảnh báo, hướng dẫn, triển khai phương án 

đảm bảo an toàn khi có lũ và ngập lụt trong phạm vi quản lý; 

8 Cho học sinh nghỉ học vùng có nguy cơ ngập sâu khi được tin cảnh báo lũ với 

cấp độ rủi ro từ cấp 3 trở lên. Trường hợp khác, tùy theo diễn biến của lũ chủ 

động quyết định thời điểm cho học sinh nghỉ học [35, 46]; 

9 Không cho phương tiện vận tải không có nhiệm vụ đi vào khu vực có biển cấm, 

đê xung yếu hoặc có sự cố khi có lũ [16]. 

Tiêu chí đối với người dân 

1 Người dân chủ động nhận tin, được quyền cung cấp thông tin, tuân thủ thực 

hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền [50]; 

2 Người dân có trách nhiệm: 
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- Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch sơ tán dân vùng nguy hiểm 

(vùng trũng, thấp, ven sông, ven đê, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trên 

chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy, hầm lò,…) [16, 47]; 

- Tuân thủ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; 

- Chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu; 

- Hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương sơ tán trước; 

3 Các phương tiện tham gia sơ tán dân (bao gồm cả phương tiện cá nhân) phải 

tuân thủ theo sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền [23]; 

4 Khi sơ tán phải đi theo từng nhóm, không gây ồn ào, không chen lấn, xô đẩy, 

không tự ý quay trở về, giúp đỡ lẫn nhau đặc biệt với đối tượng dễ bị tổn 

thương [21, 62]; 

5 Không ở lại vùng nguy hiểm (vùng trũng, thấp, ven sông, ven đê, có nguy cơ lũ 

quét, sạt lở đất, trên chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy, hầm lò…) khi có 

báo động lũ từ cấp 3 trở lên. Trường hợp khác tùy diễn biến của lũ chủ động sơ 

tán [17, 31, 33, 34, 50]; 

6 Không bơi, lội trên sông, suối, đánh cá, vớt củi và các hoạt động nguy hiểm 

khác khi có lũ [17, 33, 40, 48]; 

7 Không để trẻ em ở nhà một mình khi được cảnh báo lũ và ngập lụt [26, 27]; 

8 Làm rào chắn quanh nhà ở khu vực gần sông, kênh, mương,… trước mùa lũ; 

9 Không đi qua nơi nguy hiểm (cầu tạm, cầu phao, bờ sông, bờ kênh, bờ đê, hồ, 

đập, khu vực cống hở, nắp cống, công trường…) khi có lũ và ngập lụt [23, 25, 

63, 64];  

10 Di chuyển lên tầng cao của tòa nhà và đợi cứu hộ [21]; 

11 Không lội nước khi có nguồn điện nguy hiểm (dây điện đứt, cột điện đổ,… [7, 

61]; 

12 Không sử dụng thiết bị, thực phẩm không an toàn (thiết bị điện ngấm nước, 

thực phẩm hỏng, nước bẩn,…) [7, 25, 29, 64]; 

13 Đảm bảo an toàn khi di chuyển trong điều kiện đường ngập (tham khảo tiêu chí 

của Australia  phụ lục 3); 

14 Cộng đồng dân cư gồm cả các khu công nghiệp, hầm lò, du lịch, dịch vụ,… chủ 

động tham gia, thực hiện phương án ứng phó trong trường hợp khẩn cấp khi có 

lũ và ngập lụt [17]; 

15 Người dân có trách nhiệm tham gia xây dựng phương án an toàn cho học sinh 

trước mùa lũ [47]. 

Tiêu chí chung đối với chính quyền, tổ chức, cá nhân 
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1  Kiểm tra, rà soát, bổ sung phương tiện, vật tư, các nhu yếu phẩm dự phòng 

thiết yếu (tối thiểu trong 3 ngày) khi có tin cảnh báo thiên tai [11, 12, 19]; 

2 Chủ động tham gia xây dựng phương án tiêu úng ở vùng trũng, khu đô thị, khu 

công nghiệp, du lịch, dịch vụ,… [42]; 

3 Chủ động tham gia xây dựng, tìm hiểu bản đồ rủi ro thiên tai. 

2.2 Tiêu chí an toàn trước lũ và ngập lụt đối với nơi ở và nơi trú ẩn 

2.2.1 Tiêu chí đối với nhà ở  

1 Sàn cao hơn mức ngập từ 1,5 - 3,6 m đối với vùng sống chung với lũ [8]; 

2 Có lối thoát hiểm trên cao; 

3 Kiểm tra, rà soát thiết bị, vật dụng quan trọng (điện, thông tin, hóa chất, thuốc 

trừ sâu, lương thực, chất đốt, thuốc men, giấy tờ,…), chủ động di dời đến nơi an 

toàn khi có tin cảnh báo lũ và ngập lụt [16, 17, 22, 38, 55, 63]; 

4 Cắt điện đối với nhà ở vùng nguy cơ ngập khi được cảnh báo lũ, ngập lụt với 

cấp độ rủi ro cấp 3 trở lên. Trường hợp khác, tùy theo diễn biến của lũ chủ động 

quyết định thời điểm cắt điện [32]; 

5 Không chạy máy phát điện [25]; 

6 Bịt kín lu, bể, dụng cụ đựng nước, loại bỏ chất độc hại [22, 28]. 

2.2.2 Tiêu chí đối với trường học  

1 Có thiết bị báo cháy, thiết bị cứu hỏa; 

2 Gia cố, chằng chống phòng học đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cán 

bộ, nhân viên; 

3 Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, phòng máy tính, thư viện, 

phòng bộ môn, xưởng thực hành...), chủ động di dời trang thiết bị, sách đến nơi 

an toàn khi có cảnh báo lũ và ngập lụt [50]; 

4 Với trường xây mới phải đảm bảo an toàn và tránh mọi rủi ro về thiên tai. 

2.2.3 Tiêu chí đối với công sở 

1 Có thiết bị báo cháy, thiết bị cứu hỏa; 

2 Có bảng chỉ dẫn hoặc bản đồ chỉ dẫn: 

- Ngoài công sở: bệnh viện gần nhất, đồn công an gần nhất, các tuyến sơ 

tán;  

- Trong công sở: các tầng trong tòa nhà với thông tin về cầu thang bộ, cửa 

thoát hiểm, van khóa, thiết bị đóng ngắt điện, gas, nước, máy sưởi, điều 

hòa, khu vực cấm, khu vực bị hạn chế, máy dập lửa, ống nước phòng 

cháy chữa cháy [18]; 

3 Kiểm tra trang thiết bị: [18, 24] 

- Kê cao thiết bị khỏi sàn hoặc di dời đến nơi an toàn;  
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- Có biện pháp bảo vệ các thiết bị quan trọng như máy tính, điện thoại và 

các công cụ dễ bị hỏng khác; 

- Có phương án đảm bảo an toàn các hồ sơ, tài liệu quan trọng,…; 

- Dự phòng máy phát điện ở những nơi có nhu cầu liên tục về điện; 

4 Có đội tình nguyện sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có thiên tai xảy ra.   

2.2.4 Tiêu chí đối với nơi trú ẩn 

1 Nơi trú ẩn nằm ở vị trí cao ráo; 

2 Sức chứa nơi trú ẩn đảm bảo đủ không gian cần thiết [28]; 

3 Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, điều kiện y tế và vệ sinh môi trường tối thiểu.  

2.3 Tiêu chí xem xét thêm đạt chuẩn nông thôn mới (tiêu chí an toàn được áp 

dụng chung cho tất cả các khu vực thành thị, nông thôn, trung du, miền núi, 

vùng ven biển... Khi xét chuẩn nông thôn mới, nên coi đây là một tiêu chí 

đánh giá)   

Tiêu chí đối với các cấp chính quyền, các tổ chức khác 

1 Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm; 

2 Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai tại địa phương mình;  

3 Có phương án sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nơi sơ tán (nơi trú ẩn) phải 

đảm bảo an toàn;  

4 Có biển cảnh báo những nơi nguy hiểm;  

5 Xây dựng lực lượng xung kích ứng phó trong trường hợp có thiên tai xảy ra; 

6 Có hệ thống thông tin truyền thông “cảnh báo sớm” thiên tai; 

7 Lồng ghép kế hoạch phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế -

xã hội của địa phương. 

Tiêu chí đối với người dân (ngoài các tiêu chí đã nêu chung về người dân ở 

chương 2, mục 1, thì đối với dân ở khu vực nông thôn mới cần bổ sung các tiêu chí 

sau) 

1 Trên 70% số dân được phổ biến kiến thức và tham gia các hoạt động về 

phòng, chống thiên tai (người dân chủ động tích cực tham gia thực hiện các 

hoạt động như: cập nhật thông tin  bản đồ thiên tai và tình trạng dễ bị tổn 

thương,  tham gia diễn tập về phòng, chống thiên tai,…) [9]. 

2.4 Tiêu chí an toàn trước lũ và ngập lụt đối với công trình và công trình đang thi 

công 

2.4.1 Tiêu chí  đối với hệ thống cơ sở hạ tầng 

2.4.1.1  Tiêu chí đối với công trình dân dụng và công nghiệp 
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1 Có thiết bị báo cháy, thiết bị cứu hỏa; 

2 Có bảng hoặc bản đồ chỉ dẫn nơi thoát hiểm, nơi cung cấp hỗ trợ trong 

trường khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra;  

3 Kiểm tra, đảm bảo an toàn, hoạt động liên tục trang thiết bị trong công trình; 

4 Gia cố kết cấu công trình, bảo vệ thiết bị, nhà xưởng,… khi được cảnh báo lũ 

và ngập lụt; 

5 Có đội tình nguyện sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có thiên tai xảy ra.   

2.4.1.2  Tiêu chí đối với công trình giao thông 

Tiêu chí đối với đường hàng không: [54] 

1 Kiểm tra và đảm bảo an toàn mọi phương diện tại khu vực sân bay, nhà ga 

(khu vực hành khách, thông tin, chỉ huy, máy bay,…) khi được cảnh báo lũ 

và ngập lụt; 

2 Có phương án, sẵn sàng trực chiến (máy bay, tổ lái) tham gia cứu hộ, cứu 

nạn khi có sự điều động của cấp có thẩm quyền. 

Tiêu chí cho đường bộ, đường sắt và đường thủy [13-15]  

1 Kiểm tra, gia cố các công trình, nhà xưởng, sân ga, bến tàu, cầu cảng,… 

trước mùa lũ và  khi có tin lũ và ngập lụt; 

2 Lập phương án bảo đảm an toàn (hệ thống thông tin chỉ dẫn, phương tiện, 

thiết bị, vật tư, hàng hóa,…) khi có tin lũ và ngập lụt; 

3 Đảm bảo thông tin hoạt động liên tục (có dự phòng khi thông tin bị gián 

đoạn, mất điện,…); 

4 Đơn vị có trách nhiệm phân công trực 24/24 khi có lũ và ngập lụt. 

2.4.1.3  Tiêu chí đối với công trình thủy lợi, thủy điện (đê, hồ đập, nhà máy thủy 

điện) 

1 Kiểm tra, gia cố đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, thủy điện trước 

mùa mưa bão và khi có cảnh báo lũ và ngập lụt [53]; 

2 Vận hành đúng quy trình, tuân thủ lệnh của cơ quan có thẩm quyền, và duy 

trì hệ thống thông tin thông suốt trong mọi tình huống [53];  

3 Xử lý mọi sự cố ngay từ giờ đầu [17]; 

4 Đơn vị có trách nhiệm phân công trực 24/24 khi có lũ và ngập lụt. 

2.4.1.4  Tiêu chí đối với hệ thống điện  

1 Kiểm tra, gia cố, đảm bảo an toàn hệ thống điện trước mùa lũ và khi có cảnh 

báo lũ và ngập lụt; 

2 Cắt điện kịp thời khi có sự cố; 
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3 Có phương án dự phòng cung cấp điện cho nơi trọng yếu; 

4 Có phương án phục hồi sớm. 

2.4.1.5  Tiêu chí đối với khu công nghiệp (nhà máy, hầm lò…), doanh nghiệp 

1 Có thiết bị báo cháy, thiết bị cứu hỏa; 

2 Có bảng hoặc bản đồ chỉ dẫn nơi thoát hiểm, nơi cung cấp hỗ trợ trong 

trường khẩn cấp;  

3 Kiểm tra, đảm bảo an toàn, hoạt động liên tục trang thiết bị trong khu công 

nghiệp; 

4 Gia cố, đảm bảo an toàn khu nhà xưởng, nhà máy, hầm lò,… khi được cảnh 

báo lũ và ngập lụt; 

5 Tổ chức trực ban và có đội ứng phó trong trường hợp khẩn cấp;  

6 Có phương án duy trì hoạt động liên tục khu công nghiệp, doanh nghiệp; 

7 Có phương án đảm bảo an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường (bãi thải, hệ 

thống tiêu thoát nước thải,…) cho khu công trước mùa lũ và khi được cảnh 

báo lũ và ngập lụt. 

2.4.2 Tiêu chí đối với công trường, công trình đang xây dựng, vật tư, vật liệu  

1 Kiểm tra, rà soát phương tiện, kho bãi, vật tư, vật liệu tại công trường và 

công trình đang xây dựng khi được cảnh báo lũ và ngập lụt; 

2 Gia cố, đảm bảo an toàn công trình đang thi công, thiết bị thi công (cần trục, 

hệ thống giàn giáo,…), nhà xưởng, nhà kho, lán trại,… khi được cảnh báo lũ 

và ngập lụt [44]; 

3 Không làm việc nơi nguy hiểm (giàn giáo, giá đỡ, ống khói, đài nước, cột 

điện, trụ, dầm cầu,…);  

4 Không di chuyển, nâng, hạ thiết bị dễ bị lật, trượt, đổ (cần cẩu, tháp 

nâng,…). 

2.4.3 Tiêu chí đối với kho chứa hóa chất, chất nổ, chất phóng xạ, chất độc hại 

1 Không xây dựng kho chứa hóa chất, chất nổ, chất phóng xạ, chất độc hại 

trong vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ hoặc dễ bị ngập sâu; 

2 Gia cố, đảm bảo an toàn kho chứa hóa chất, chất nổ, chất phóng xạ, chất độc 

hại. Di dời các hóa chất, chất nổ, chất phóng xạ, chất độc hại đến nơi an toàn 

trong trường hợp cần thiết.  

2.5 Tiêu chí an toàn trước lũ và ngập lụt đối với cây trồng và vật nuôi 

1 Lựa chọn cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp;  
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2 Có kế hoạch đảm bảo, duy trì điều kiện canh tác cho cây trồng trước mùa 

mưa lũ và khi nhận được cảnh báo lũ và ngập lụt; 

3 Tạm dừng gieo trồng trong thời gian mưa lũ [37];  

4 Có kế hoạch bảo quản, đảm bảo số lượng, chất lượng hạt giống để duy trì sản 

xuất sau lũ, lụt [37]; 

5 Gia cố chuồng trại, di chuyển lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông, trên biển 

về nơi an toàn khi được cảnh báo lũ và ngập lụt [36]; 

6 Có phương án thu hoạch cây trồng, thủy sản kịp thời khi được cảnh báo lũ và 

ngập lụt [36]; 

7 Có phương án dự phòng cho gia súc (nơi tạm nhốt, thức ăn, nước,…) trước 

mùa mưa lũ [7]; 

8 Đảm bảo vệ sinh môi trường trước mùa mưa lũ và khi được cảnh báo lũ và 

ngập lụt;  

9 Không chở gia súc, vật nuôi trong lũ [17]; 

10 Đảm bảo an toàn cho động vật hoang dã ở các khu vực bảo tồn, trang trại 

[52]; 

11 Có phương án phòng trừ bệnh dịch (bệnh tụ huyết trùng, nhiệt thán, cúm gia 

cầm, …) trước, trong mùa lũ. 
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CHƯƠNG 3  

TIÊU CHÍ AN TOÀN TRƯỚC RÉT HẠI 

 

3.1 Tiêu chí an toàn trước rét hại đối với con người 

Tiêu chí đối với các cấp chính quyền, các tổ chức khác 

1 Có trách nhiệm cung cấp thông tin khi có rét hại (theo Luật phòng, chống 

thiên tai (chương 2, mục 1, điều 21, Nghị Định 66 (Chương 2, mục 1) về Quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên 

tai) và theo Quyết định 46 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, 

cảnh báo và truyền tin thiên tai) [1, 2, 5];  

2 Có trách nhiệm cảnh báo hậu quả xấu do hoạt động giữ ấm trong mùa rét 

(ngộ độc khí, bỏng lửa, cảm lạnh, ngạt thở do mặc nhiều,…) [56];  

3 Cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10°C, trung học 

cơ sở khi nhiệt độ dưới 7°C [57]; 

4 Nhà trường có trách nhiệm thông báo quy định tới học sinh, phụ huynh trong 

thời gian nghỉ rét [57]; 

5 Nhà trường có trách nhiệm đảm bảo điều kiện tốt (phòng ấm, thuốc,... ) trong 

trường hợp học sinh đến trường [57]; 

6 Nhà trường chủ động điều chỉnh thời gian học phù hợp hoặc thực hiện theo 

chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền khi có rét hại [57]; 

7 Đảm bảo sức khỏe học sinh trong giờ thể dục, không tổ chức hoạt động ngoài 

trời khi có rét hại [57]; 

8 Nhà trường không yêu cầu mặc đồng phục khi có rét hại [57]. 

Tiêu chí đối với người dân 

1 Người dân chủ động nhận tin, được quyền cung cấp thông tin, tuân thủ thực 

hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền [12];  

2 Người dân chủ động phòng chống rét (che nhà cửa, có chăn đệm, quần áo 

ấm…). Đặc biệt lưu ý đối tượng dễ bị tổn thương [56]. 

3.2 Tiêu chí an toàn trước rét hại đối với nơi ở và nơi trú ẩn 

3.2.1 Tiêu chí đối với trường học 

1 Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tốt (tránh gió lùa, đủ ánh 

sáng, đủ ấm, nước ấm cho trường mầm non). Đặc biệt lưu ý đối với vùng 

miền núi [43, 57]. 

3.2.2 Tiêu chí đối với nhà ở, công sở, nơi trú ẩn 
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1 Đảm bảo điều kiện tốt (đủ ấm, thoáng khí,…). 

3.3 Tiêu chí đối với cây trồng và vật nuôi 

3.3.1 Tiêu chí đối với cây trồng, thủy sản 

1 Lựa chọn cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp;  

2 Có kế hoạch đảm bảo, duy trì điều kiện tốt cho cây trồng, thủy sản khi có 

cảnh báo rét [41]; 

3 Tạm dừng gieo trồng trong thời gian rét hại [37];  

4 Có phương án thu hoạch cây trồng, thủy sản kịp thời khi có cảnh báo rét [36, 

57]; 

5 Có kế hoạch bảo quản, đảm bảo số lượng, chất lượng hạt giống để duy trì sản 

xuất sau rét [37]. 

3.3.2 Tiêu chí đối với vật nuôi  

Tiêu chí đối với các cấp chính quyền, tổ chức khác [30] 

1 Kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn gia súc trước 

mùa rét;  

2 Phổ biến kinh nghiệm phòng chống đói, rét cho gia súc; 

3 Có phương án đối phó khi có rét đậm, rét hại; 

4 Cảnh báo không để gia súc làm việc khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12°C. 

Tiêu chí đối với người dân 

1 Che kín, giữ khô nền, đảm bảo vệ sinh chuồng trại [30]; 

2 Nuôi nhốt có kiểm soát khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12°C; 

3 Nếu phải thả gia súc [59]: 

- Thời gian tốt nhất sau 8 giờ sáng, khi không mưa phùn, gió lạnh; 

- Giữ ấm gia súc trước khi đưa ra ngoài. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

Tiếng Việt 

Nghị định, quyết định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, thông tư, hướng dẫn 

1. Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013. 

2. Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. 

3. QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn trong xây dựng. 

4. Quyết định số 44 ngày 15 tháng 08 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai. 

5. Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 08 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. 

6. Quyết định số 442A/QĐ-TCTS-KTBVNL ngày 4 tháng 9 năm 2014 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thủy sản về việc ban hành hướng dẫn tàu thuyền tránh, 

trú và neo đậu khi có bão, áp thấp nhiệt đới. 

7. Quyết định số 583/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 13/7/2011 của Tổng cục Thủy lợi về 

việc ban hànhTài liệu kỹ thuật Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với Biến đổi 

khí hậu. 

8. Quyết định số 716/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính 

phủ  về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an 

toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. 

9. Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng chính 

phủ về việc Phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro 

thiên tai dựa vào cộng đồng.  

10. Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng chính 

phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.  

11. Quyết định số 2520/ QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành phương án ứng phó với bão mạnh, siêu 

bão của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
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12. Quyết định số 3964/QĐ-UBND.NN ngày 4 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc ban hành phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An. 

13. Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 1 năm 2010 của Bộ Giao 

thông vận tải Quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, ứng phó 

sự cố,thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt  

14. Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 1 năm 2010  của Bộ Giao 

thông vận tải Quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão trong 

ngành đường bộ.  
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Bảng thống kê số lượng tiêu chí đề xuất 

Loại 

thiên tai 

Nhóm đối tượng 

Tổng Con người 

Nơi ở,  

nơi trú ẩn 

Nông thôn 

mới 

Công trình, 

công trình 

đang thi công 

Cây trồng, 

vật nuôi 

Bão và 

ATNĐ  24 15 8 35 9 91 

Lũ và 

ngập lụt 27 17 8 32 11 95 

Rét hại 10 2 0 0 12 24 
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PHỤ LỤC 

1. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão và áp thấp nhiệt đới, lũ và ngập lụt, rét hại [4] 

1.1 Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão  

Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão có 3 cấp, thấp nhất là cấp 3 và 

cao nhất là cấp 5: 

1. Rủi ro thiên tai cấp độ 3 gồm các trường hợp sau: 

a) Áp thấp nhiệt đới, bão cấp 8, cấp 9 hoạt động trên Biển Đông (bao gồm cả khu 

vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa), vùng biển ven bờ (bao gồm vịnh Bắc Bộ, Nam 

vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến 

Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên 

Giang), trên đất liền khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ; 

b) Bão mạnh cấp 10, cấp 11 hoạt động trên Biển Đông (bao gồm cả khu vực quần 

đảo Hoàng Sa, Trường Sa), vùng biển ven bờ, trên đất liền khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; 

c) Bão rất mạnh từ cấp 12 đến cấp 15 hoạt động trên Biển Đông (bao gồm cả khu 

vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa). 

2. Rủi ro thiên tai cấp độ 4 gồm các trường hợp sau: 

a) Bão mạnh cấp 10, cấp 11 hoạt động trên đất liền khu vực Nam Bộ; 

b) Bão rất mạnh từ cấp 12 đến cấp 15 hoạt động trên vùng biển ven bờ, đất liền 

khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; 

c) Siêu bão từ cấp 16 trở lên hoạt động trên Biển Đông (bao gồm cả khu vực 

quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa). 

3. Rủi ro thiên tai cấp độ 5 gồm các trường hợp sau: 

a) Bão rất mạnh từ cấp 12 đến cấp 15 hoạt động trên đất liền khu vực Nam Bộ; 

b) Siêu bão từ cấp 16 trở lên hoạt động trên vùng biển ven bờ, đất liền khu vực 

Bắc Bộ, Trung Bộ. 

4. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão được xem xét xác định tăng 

thêm một cấp, đến cấp cao nhất là cấp 5, khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

a) Áp thấp nhiệt đới, bão hoạt động trên Biển Đông (bao gồm cả khu vực quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ven bờ kết hợp với hoạt động của gió mùa 

Đông Bắc, gió mùa Tây Nam mạnh; 
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b) Áp thấp nhiệt đới, bão hoạt động trên đất liền nơi đang xảy ra mưa lớn, lũ, 

ngập lụt lớn hoặc trùng hợp với thời kỳ triều cường, nước biển dâng cao ở vùng ven 

bờ. 

1.2 Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt  

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt có 5 cấp: 

1. Rủi ro thiên tai cấp độ 1 gồm các trường hợp sau: 

a) Mực nước lũ cao từ báo động 2 lên đến báo động 3 ở hạ lưu nhiều sông vừa; 

thượng lưu sông Mã, sông Cả, sông Đồng Nai, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba; các 

nhánh lớn sông Hồng - Thái Bình; đồng bằng sông Cửu Long; 

b) Mực nước lũ cao từ báo động 3 lên đến trên báo động 3 khoảng 01 m, ở nhiều 

sông nhỏ; thượng lưu nhiều sông vừa. 

2. Rủi ro thiên tai cấp độ 2 gồm các trường hợp sau: 

a) Mực nước lũ cao từ báo động 2 lên đến báo động 3 ở hạ lưu sông Mã, sông 

Cả, sông Đồng Nai, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba; hạ lưu sông Hông - Thái Bình; 

b) Mực nước lũ cao từ báo động 3 lên đến trên báo động 3 khoảng 01m, ở hạ lưu 

nhiều sông vừa; thượng lưu sông Mã, sông Cả, sông Đồng Nai, sông Vu Gia - Thu 

Bồn, sông Ba; các nhánh lớn sông Hồng - Thái Bình; 

c) Mực nước lũ cao từ trên báo động 3 khoảng 01 m đến mức lũ lịch sử ở nhiều 

sông nhỏ; thượng lưu nhiều sông vừa. 

3. Rủi ro thiên tai cấp độ 3 gồm các trường hợp sau: 

a) Mực nước lũ cao từ báo động 3 lên đến trên báo động 3 khoảng 01 m, ở hạ lưu 

sông Mã, sông Cả, sông Đồng Nai, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba; hạ lưu sông 

Hồng - Thái Bình; 

b) Mực nước lũ cao từ báo động 3 lên đến trên báo động 3 khoảng 0,5 m ở đồng 

bằng sông Cửu Long; 

c) Mực nước lũ cao từ trên báo động 3 khoảng 01 m đến mức lũ lịch sử ở hạ lưu 

nhiều sông vừa; sông Mã, sông Cả, sông Đồng Nai, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba; 

các nhánh lớn sông Hồng - Thái Bình; 

d) Mực nước lũ cao trên mức lũ lịch sử ở nhiều sông nhỏ; thượng lưu nhiều sông 

vừa. 

4. Rủi ro thiên tai cấp độ 4 gồm các trường hợp sau: 
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a) Mực nước lũ cao từ trên báo động 3 khoảng 01 m đến mức lũ lịch sử ở hạ lưu 

sông Hồng - Thái Bình; 

b) Mực nước lũ cao từ trên báo động 3 khoảng 0,5 m đến trên mức lũ lịch sử ở 

đồng bằng sông Cửu Long; 

c) Mực nước lũ cao trên mức lũ lịch sử ở hạ lưu nhiều sông vừa; sông Mã, sông 

Cả, sông Đồng Nai, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba; các nhánh lớn sông Hồng - Thái 

Bình. 

5. Rủi ro thiên tai cấp độ 5 khi xảy ra lũ với mực nước cao trên mức lũ lịch sử ở 

hạ lưu sông Hồng - Thái Bình. 

6. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt khi có tác động tổ hợp với các thiên tai 

khác 

a) Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt được xem xét xác định tăng lên một cấp, 

đến cấp cao nhất là cấp 5, khi có tổ hợp tác động của áp thấp nhiệt đới, bão có cấp độ 

rủi ro thiên tai thấp hơn cấp độ rủi ro của lũ, ngập lụt; 

b) Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt được xem xét xác định tăng lên hai cấp, 

đến cấp cao nhất là cấp 5, khi có tổ hợp tác động của áp thấp nhiệt đới, bão và sự cố vỡ 

đập hồ chứa nước ở thượng nguồn; 

c) Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt khi có tổ hợp tác động của áp thấp nhiệt 

đới, bão có cấp độ rủi ro thiên tai bằng hoặc lớn hơn cấp độ rủi ro của lũ, ngập lụt, 

được xem xét xác định theo cấp độ rủi ro thiên tai của bão, áp thấp nhiệt đới. 

7. Ở những nơi có công trình phòng, chống lũ, mức lũ lịch sử quy định tại các 

Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều này được thay bằng mức lũ thiết kế. 

1.3 Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, sương muối  

Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, sương muối có 3 cấp: 

1. Rủi ro thiên tai cấp độ 1 gồm các trường hợp sau: 

a) Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ trên 8°C đến 13°C, kéo 

dài từ trên 5 ngày đến 10 ngày ở vùng đồng bằng; hoặc kéo dài trên 10 ngày ở miền 

núi; 

b) Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ trên 4°C đến 8°C, kéo 

dài từ 3 ngày đến 5 ngày ở vùng đồng bằng; hoặc kéo dài từ trên 5 ngày đến 10 ngày ở 

miền núi, trong đó có ngày xuất hiện sương muối; 
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c) Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ 0°C đến 4°C, kéo dài từ 

3 ngày đến 5 ngày ở miền núi, trong đó có ngày xuất hiện sương muối, băng tuyết. 

2. Rủi ro thiên tai cấp độ 2 gồm các trường hợp sau: 

a) Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ trên 8°C đến 13°C, kéo 

dài trên 10 ngày ở vùng đồng bằng; 

b) Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ trên 4°C đến 8°C, kéo 

dài từ trên 5 ngày đến 10 ngày ở đồng bằng; hoặc kéo dài trên 10 ngày ở miền núi, 

trong đó có ngày xuất hiện sương muối; 

c) Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ 0°C đến 4°C, kéo dài từ 

3 ngày đến 5 ngày ở vùng đồng bằng; hoặc kéo dài từ trên 5 ngày đến 10 ngày ở miền 

núi, trong đó có ngày xuất hiện sương muối, băng tuyết; 

d) Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày xuống dưới 0°C, kéo dài từ 

3 ngày đến 5 ngày ở miền núi, trong đó có ngày xuất hiện sương muối, băng tuyết. 

3. Rủi ro thiên tai cấp độ 3 gồm các trường hợp sau: 

a) Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ trên 4°C đến 8°C, kéo 

dài trên 10 ngày ở vùng đồng bằng; 

b) Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ 0°C đến 4°C, kéo dài từ 

trên 5 ngày đến 10 ngày ở vùng đồng bằng; hoặc kéo dài trên 10 ngày ở miền núi, 

trong đó có ngày xuất hiện sương muối, băng tuyết; 

c) Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày xuống dưới 0°C, kéo dài từ 

trên 5 ngày đến 10 ngày ở miền núi, trong đó có ngày xuất hiện sương muối, băng 

tuyết. 

2. Khả năng di chuyển của người trong điều kiện đường ngập [60] 

- Trẻ nhỏ (H.M<25), phụ nữ, người già không di chuyển trong mọi điều kiện 

dòng chảy lũ nếu không có sự giúp đỡ của người lớn. (trong đó H: chiều cao, m; M: 

Cân nặng, kg);      

- Trẻ em (25<=H.M<=50): có thể di chuyển trong điều kiện dòng chảy lũ có 

D.V < 0,4 m2/s ; với độ sâu dòng chảy tối đa là 0,5 m trong điều kiện vận tốc nhỏ và 

tốc độ dòng chảy tối đa là 3 m/s ở vùng ngập nông (D: độ sâu dòng chảy; V: vận tốc 

dòng chảy); 

- Người lớn (H.M>50): (i) nguy cơ thấp có thể di chuyển trong điều kiện dòng 

chảy có D.V<0,6 m2/s; với độ sâu tối đa là 1,2 m trong dòng chảy nhỏ và vận tốc tối đa 

là 3 m/s ở vùng ngập nông. (ii) nguy cơ trung bình trong điều kiện dòng chảy có 
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0,6<D.V<0,8: những người có kinh nghiệm làm việc trong điều kiện ngập lũ, được 

trang bị quần áo, ủng... có thể di chuyển (iii) Nguy cơ cao trong điều kiện dòng chảy 

với 0,8<D.V<1,2; (iv) Nguy hiểm cho mọi đối tượng trong trường hợp dòng chảy với 

D.V>1,2 m2/s, không di chuyển. 

 


