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KẾ HOẠCH  
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 
Thiên tai, bão lũ khi đi qua thường để lại nhiều hậu quả khó lường, các tỉnh 

ven biển miền Trung thường chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão lũ và các thiên tai 
khác, trong đó có Ninh thuận. 

 

 Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, Đài Khí 
tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận. Trong năm 2017, bão và áp thấp nhiệt đới xấp 
xỉ TBNN và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Ninh Thuận. Về thủy văn sẽ 
xuất hiện mưa lớn tập trung từ tháng 9 năm 2017 trở đi, và có khả năng xảy ra từ 2 
đến 3 đợt lũ vượt báo động cấp III trên các sông, suối trong tỉnh. 
   

 Xuất phát từ điều kiện tự nhiên của tỉnh, rút kinh nghiệm phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn của các năm trước đây. Ban Chỉ huy phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lập kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn năm 2017 trên địa bàn tỉnh, theo các nội dung sau đây: 

 

 I. Nhiệm vụ và các mục tiêu trọng điểm trong công tác phòng chống 
thiên tai năm 2017: 
 

1. Những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng chống thiên tai: 
 - Các cấp, các ngành kiện toàn lại Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn đủ số lượng, có năng lực trong điều hành chỉ huy, đồng thời phân 
công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực. Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh kiện toàn tổ chức lực lượng chuyên trách thực hiện công tác ứng phó 
sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 
 - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và giám đốc các Sở, ban, ngành tổ 
chức thi công các công trình trọng điểm đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng thời 
gian vượt lũ. Đồng thời hoàn thành việc khắc phục hậu quả thiên tai các năm 
trước. 
 - Phối hợp giữa các địa phương, ngành kiểm tra các công trình trước mùa 
mưa lũ. Đề xuất các giải pháp gia cố sửa chữa bảo đảm công trình hoạt động tốt 
trong mọi tình huống. 
 - Kiểm tra sự hoạt động của các phương tiện thông tin. Từ trung tâm đến 
các vùng sâu vùng xa, đặc biệt là thông tin liên lạc đối với các phương tiện hoạt 
động trên biển. Huy động các mạng lưới thông tin chuyên dùng các ngành: Quân 
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đội, Công an, Biên phòng trong các tình huống bất lợi nhất. 
 - Củng cố lực lượng xung kích ở các xã phường, huyện thành phố. 
 - Phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, 
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh nắm bắt kịp thời mọi diễn biến của thời tiết, thông 
tin kịp thời trên các phương tiện thông tin. Cảnh báo cho nhân dân cảnh giác chủ 
động đối phó với thiên tai, bão lũ. 
 - Phối hợp với các ngành, các tổ chức tuyên truyền cho nhân dân đề cao 
cảnh giác chủ động phòng chống thiên tai có hiệu quả. 
 - Khi có lũ, bão xảy ra, Uỷ ban nhân dân các cấp, các ngành tổ chức chỉ huy 
kịp thời, thông suốt đồng bộ trong công tác ứng phó với thiên tai (điều động lực 
lượng, phương tiện, vật tư, cứu nạn, cứu hộ, di dời người và tài sản) giảm thiểu sự 
thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Các lực lượng vũ trang chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng khi có 
lệnh điều động của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham gia cứu hộ, cứu nạn. 

- Triển khai thực hiện Luật Phòng chống thiên tai; Quy định về dự báo, 
cảnh báo và truyền tin thiên tai; Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và Quy 
chế phòng, chống động đất, sóng thần.  
  

 2. Tư tưởng chỉ đạo: Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục 
hiệu quả. 
 

 3. Phương châm phương pháp: Vận dụng phương châm 4 tại chỗ, huy 
động tổng lực về người và phương tiện, cơ sở vật chất bằng mọi biện pháp chống 
đỡ không để vỡ đê, vỡ đập tổ chức ứng cứu kịp thời. Hạn chế thiệt hại thấp nhất 
về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Khi xảy ra thiên tai phải cứu người 
trước, cứu tài sản sau. Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chủ động ứng cứu 
kịp thời không trông chờ ỷ lại. 
 

 4. Những khu vực, địa bàn mục tiêu trọng điểm cần được ưu tiên cứu 
nạn, cứu hộ khi lũ, bão xảy ra: 
 

 a) Khu vực trọng điểm: 
 - Đối với lũ lụt là thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 
 - Đối với bão gồm: Khu vực cảng cá Cà Ná (Thuận Nam); cửa biển Đông 
Hải (PRTC); khu vực Cảng cá Ninh Chữ (Ninh Hải). 
 

 b) Các khu vực trọng điểm khi bão đổ bộ vào địa bàn: 
 - Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: cửa biển Đông Hải, phường Mỹ Đông, 
Mỹ Hải, Mỹ Bình, Văn Hải. 
 - Huyện Thuận Bắc: xã Công Hải. 
 - Huyện Ninh Hải: xã Vĩnh Hải, Thanh Hải, Nhơn Hải, Tri Hải, Khánh Hải. 
 - Huyện Ninh Phước: xã An Hải. 
 - Huyện Thuận Nam: xã Phước Dinh, Phước Diêm, Cà Ná. 
 

 c) Mục tiêu cứu nạn, cứu hộ khi có lũ, bão: 
 - Đối với bão gồm: Tàu thuyền ở các cảng biển Cà Ná, Sơn Hải, Đông Hải, 
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Ninh Chữ, Mỹ Tân, Vĩnh Hy; tàu thuyền hoạt động trên biển. 
 - Đối với lũ lụt: Tập trung vào các mục tiêu quan trọng. 
 + Đê sông Dinh (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm). 
 + Các hồ chứa nước và vùng hạ du các hồ chứa nước. 
 + Các kho tàng, cơ sở sản xuất, công trình công cộng của các ngành, đơn vị 
địa phương. 
 + Các vùng trũng thấp ở 2 bên triền sông, các vị trí bị sạt lở 2 bên bờ sông, 
các cửa sông, cửa biển.   

 d) Các khu vực trọng điểm lũ ống, lũ quét: 
 - Huyện Ninh Sơn: Khu vực đèo Ngoạn Mục, suối SaKai, suối Gia Chiêu, 
suối Tầm Ngân 1, thượng nguồn của các sông suối bắt nguồn từ Lâm Đồng xã 
Lâm Sơn; thôn Nha Húi, Mỹ Hiệp, Phú Thủy xã Mỹ Sơn; thôn Tân Lập, Tân Hòa, 
Tân Định xã Hòa Sơn; Thôn Ú, Gia Hoa xã Ma Nới. 
 - Huyện Bác Ái: Thôn Núi Rây xã Phước Chính; thôn Suối Lở xã Phước 
Thành. 
 - Huyện Thuận Bắc: Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, Bà Râu 1, Bà Râu 2 
xã Lợi Hải; thôn Ba Tháp, Gò Sạn xã Bắc Phong; xã Phước Kháng; thôn Hiệp 
Thành, Suối Đá xã Công Hải. 
 

 e) Các khu vực trọng điểm sạt lở: 
 - Sạt lở đường:  

+ Đoạn đường Ninh Bình đi Phước Bình thuộc thôn Hành Rạc, xã Phước 
Bình, huyện Bác Ái; 
 + Đèo Ngoạn Mục thuộc thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn. 

 + Đoạn đường vào thôn Bình Tiên xã Công Hải; đoạn đường Phước Chiến – 
Phước Thành thuộc xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc. 

 + Tuyến đường tỉnh lộ 701 (đường ven biển) đoạn Mũi Dinh đi Cà Ná tại xã Phước 
Dinh, huyện Thuận Nam. 
 - Sạt lở núi, đất: 
 + Thôn Tà Nôi, Gia Hoa xã Ma Nới; thôn Tân Lập, Tân Định xã Hòa Sơn, 
huyện Ninh Sơn. 
 + Thôn Hành Rạc, xã Phước Bình, huyện Bác Ái. 
 + Thôn Suối Lở, Ma Nai xã Phước Thành, huyện Bác Ái. 
 + Thôn Đá Liệt, Cầu Đá, Đá Mài Trên xã Phước Kháng; thôn Xóm Bằng, 
Láng Me xã Bắc Sơn; xã Phước Chiến huyện Thuận Bắc. 
 - Sạt lở bờ sông: 

+ Bờ sông Dinh tại khu vực xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước. 
+ Đèo Cậu tại khu vực xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn.   

 f) Khu vực cảnh báo sóng thần: Các xã, phường ven biển thuộc các huyện 
Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam và thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm. 
   

 II. Kế hoạch cụ thể cho từng lĩnh vực: 
 

 1. Đối với hạn hán: 
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 - Các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và đơn vị có 
liên quan hỗ trợ vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân. 
 - Tập trung ưu tiên về nước sinh hoạt, nước uống cho gia súc tại các xã 
không có nguồn nước. 
 - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi 
phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiếp tục duy trì thực hiện phương án điều tiết 
nước tưới cho sản xuất theo hướng tiết kiệm, hợp lý.  
 - Các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Một thành viên khai thác công trình thủy lợi duy trì tổ dùng nước để chủ động 
điều tiết tưới luân phiên, tiết kiệm. 
 - Các huyện, thành phố chủ động hướng dẫn người dân tổ chức nhân rộng 
các mô hình chuyển đổi cây trồng cạn tiết kiệm nước tưới, áp dụng công nghệ tưới 
tiết kiệm để giải quyết thu nhập và tận dụng phụ phẩm chế biến, dự trữ dùng làm 
thức ăn gia súc trong điều kiện hạn hán. 
 

 2. Đối với bão, lũ: 
 

2.1. Đối với tuyến biển: 
  - Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh và các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận 
Nam, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 39/ TTg 
ngày 18/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT ngày 15/3/1997 
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bảo đảm an toàn cho 
người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển. 
 + Tất cả các loại tàu thuyền khi hành trình hoặc đang khai thác trên biển 
phải có đầy đủ thủ tục đăng kiểm, an toàn kỹ thuật, mua bảo hiểm cho người và 
bảo hiểm thân tàu. Trang bị đầy đủ các loại trang thiết bị cứu hộ như: Phao cứu 
sinh, phương tiện thông tin, trang bị bơm hút khô, chống thủng, chống va đập. 
          + Khi có thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. Tất cả các loại tàu thuyền phải tìm nơi trú ẩn và neo đậu an toàn ở các 
luồng lạch, cửa biển đã được qui định như: Đông Hải, Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná. 
Nghiêm cấm việc neo đậu tàu thuyền vào các trụ cầu trong các luồng lạch nơi trú 
ẩn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
có trách nhiệm thông báo và liên lạc với các tàu cá trong tỉnh để thông báo tình 
hình và theo dõi việc trú bão của tàu thuyền. 

- Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
có kế hoạch kiểm tra, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các trụ đèn báo bão, chỉ đạo 
trực tiếp việc vận hành các tín hiệu của các trụ đèn báo bão theo Quyết định số 
46/2014/QĐ-TTg ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, 
cảnh báo và truyền tin thiên tai. Ký kết hợp đồng bảo đảm vận hành tín hiệu đèn 
báo bão theo quy định số 58/TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm sự hoạt động 
bình thường phục vụ cho mọi hoạt động của ngư dân trên biển. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải chuẩn bị đủ súng, cơ số đạn pháo 
hiệu và vị trí bắn pháo hiệu để sẵn sàng sử dụng tốt trong các tình huống bất lợi. 
Thống nhất các vị trí bắn pháo hiệu gồm Đồn Biên phòng 416, Đồn Biên phòng 
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408, Đồn Biên phòng 404, Hải đội 2 Biên phòng. 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh thuận và các phương tiện 

thông tin đại chúng khác có trách nhiệm thường xuyên thông báo tình hình diễn 
biến thời tiết mưa, lũ, bão, áp thấp nhiệt đới. 

- Công tác sơ tán dân: Giao Uỷ ban nhân dân các huyện Ninh Phước, Ninh 
Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có phương án 
di dời dân (phương tiện và địa điểm) ở những vùng xung yếu khi có bão, nước 
dâng, sóng thần. Đặc biệt chú trọng các vùng thường xảy ra sạt lở, úng lụt 
(Phương án chung là sơ tán dân về các vùng cao, các tòa nhà cao tầng, các trường 
học). 
 - Lực lượng phương tiện cứu hộ trên biển: 
 

 Chủ yếu là lực lượng vũ trang bao gồm: 
 

 + Lực lượng vũ trang: Sử dụng 6 tàu, 80 đồng chí (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh: 2 tàu, 20 đồng chí; Lữ đoàn Đặc công 5: 2 tàu, 20 đồng chí; Hải đội 
302/Vùng CSB3: 1 tàu, 20 đồng chí; Trung tâm TKCN Hàng hải khu vực 4: 1 tàu, 
20 đồng chí). 
 Phạm vi tìm kiếm cứu nạn: Từ Bình Tiên đến Cà Ná, với tầm vươn xa tùy 
theo tính năng hoạt động của từng loại tàu cứu nạn.  
 Sau khi người và tài sản được cứu vớt chuyển vào bờ giao cho Hội chữ 
Thập đỏ các huyện, thành phố. 
 Tổ chức chỉ huy tìm kiếm cứu nạn: Do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
trực tiếp chỉ huy.   

2.2. Đối với tuyến đê sông Dinh: 
Đê sông Dinh bảo vệ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm với chiều dài hơn 

10km đã được xây dựng và củng cố vững chắc. Tuy nhiên để đề phòng khi lũ lớn 
vượt trên báo động cấp III có thể xảy ra tình huống xấu gây mất an toàn cho đê. Vì 
vậy công tác hộ đê được đặc biệt chú ý theo các nội dung sau: 

 

 a) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đôn đốc Chi cục 
Thủy lợi kiểm tra việc an toàn của đê và chỉ đạo xử lý các sự cố trong thân đê, kè 
khi có tình huống xấu xảy ra.  

 b) Giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chỉ đạo các 
phường Mỹ Hương, Đạo Long, Tấn Tài, Mỹ Đông và các hộ dân đã cam đoan 
dùng bao cát để đắp các cửa tường chống tràn hoặc dùng ván để đóng vào các khe 
phai tường chống tràn không cho nước lũ tràn qua đê khi nước lũ vượt trên báo 
động cấp III nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đê, bảo vệ tính mạng và tài sản của 
nhân dân. 
 

 c) Lực lượng phương tiện tham gia cứu hộ: 
- Lực lượng vũ trang:  
+ Quân số: 300 người, bao gồm: 
. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 80 người, Lữ đoàn Đặc công 5: 120 người (đảm 

nhiệm hộ đê đoạn từ phường Mỹ Hương (sau Trường Phổ thông Trung học 
Nguyễn Trãi) đến phường Đạo Long. 
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. Vùng 4 Hải quân: 100 người (chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia hộ 
đê và di dời dân khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh). 

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức ký hợp đồng với Vùng 4 Hải quân về 
quân số, phương tiện. Vị trí tập kết tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. 

+ Phương tiện: 7 xe tải (Quân sự: 3 chiếc, Đặc công 5: 4 chiếc) chủ yếu để 
vận chuyển quân. 

- Lực lượng địa phương: 100 người thuộc đội xung kích của thành phố Phan 
Rang-Tháp Chàm. 

 

d) Phương tiện: Huy động 14 xe tải, 4 máy xúc, 2 máy ủi, gồm các đơn vị 
sau: 

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi: 2 xe tải; 1 máy xúc. 
- Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi: 3 xe tải; 1 máy xúc; 1 máy ủi. 
- Công ty CP Đầu từ và XD Hoàng Nhân: 3 xe tải; 1 máy xúc; 1 máy ủi. 
- Công ty TNHH TM & XD Kiến Thành: 2 xe tải; 1 máy xúc. 
- Công ty TNHH TM & XD Hướng Dương: 4 xe tải. 
 

e) Vật tư - vật liệu bảo đảm cho công tác cứu hộ: 
- Bãi lấy cát: Lấy tại bãi của Công ty Cổ phần Gia Việt. 
- Đá hộc: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ 

huy động 5.000m3 gồm các đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng 2.000m3; Công ty 
TNHH TM & XD Sơn Long Thuận 2.000m3 và Công ty CP Đầu tư & XD Hoàng 
Nhân 1.000m3. 

- Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
đã dự trữ trong kho: 885 rọ thép. 
 - Bao tải ny lon: Ngoài số bao tải đã dự trữ trong kho Văn phòng Ban Chỉ 
huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Ban Chỉ huy phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn thành phố chuẩn bị bao tải để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra 
trên toàn tuyến đê, kè và các vị trí xung yếu khác. 
 

 2.3. Đối với các hồ chứa nước: 
 Giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chuẩn bị đầy đủ 
các vật tư, thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng chống lụt bão tại các hồ chứa 
nước. 
 Giao các địa phương, đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn 
sàng tham gia xử lý, khắc phục sự cố và di dời dân vùng hạ du các hồ chứa nước. 
 

a) Lực lượng vũ trang:  
Lực lượng vũ trang 480 người, 19 chiếc xe tải để vận chuyển quân. 

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 70 người, 4 chiếc xe tải đảm nhiệm các hồ chứa 
nước: Tân Giang, Suối Lớn, Bầu Ngứ, Sông Biêu, Núi Một. 
 - Công an tỉnh: 80 người, 4 xe tải đảm nhiệm các hồ chứa nước: CK7, Bầu 
Zôn, Tà Ranh, Lanh Ra. 
 - Lữ đoàn Đặc công 5: 60 người, 3 chiếc xe tải đảm nhiệm các hồ chứa 
nước: Nước Ngọt, Ông Kinh, Thành Sơn. 
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- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 60 người, 3 chiếc xe tải đảm nhiệm 
các hồ chứa nước: Sông Trâu, Ma Trai, Ba Chi, Bà Râu. 
 - Trung đoàn Không quân 937: 50 người, 3 chiếc xe tải đảm nhiệm các hồ 
chứa nước: Sông Sắt, Trà Co. 
 - Tiểu đoàn PK24: 50 người, 2 chiếc xe tải đảm nhiệm các hồ chứa nước: 
Cho Mo, Phước Nhơn, Phước Trung. 

- Vùng 4 Hải quân: 100 người, phương tiện sẵn sàng tham gia khắc phục sự 
cố và di dời dân khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh.   

 b) Phương tiện: Khi lũ, bão xảy ra có nguy cơ vỡ đập, Ban Chỉ huy phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ huy động các phương tiện như sau: 

- Công ty cổ phần xây dựng: 2 xe tải, 1 máy xúc, 1 máy đào, 1 máy ủi đảm 
nhiệm các hồ chứa nước: Tân Giang, Suối Lớn, Bầu Ngứ, Sông Biêu, Núi Một. 

- Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi: 2 xe tải, 1 máy xúc, 1 máy đào, 1 máy 
ủi đảm nhiệm các hồ chứa nước: CK7, Bầu Zôn, Tà Ranh, Lanh Ra. 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và XD Hoàng Nhân: 2 xe tải, 1 máy xúc, 1 máy 
đào, 1 máy ủi đảm nhiệm các hồ chứa nước: Nước Ngọt, Ông Kinh, Thành Sơn. 

- Công ty TNHH TM & XD Sơn Long Thuận: 2 xe tải, 1 máy xúc, 1 máy 
đào, 1 máy ủi đảm nhiệm các hồ chứa nước: Sông Trâu, Ma Trai, Ba Chi, Bà Râu. 

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi: 2 xe tải, 1 máy xúc, 1 
máy đào, 1 máy ủi đảm nhiệm các hồ chứa nước: Sông Sắt, Trà Co. 

- Công ty TNHH TM & XD Hướng Dương: 2 xe tải, 1 máy xúc, 1 máy đào, 
1 máy ủi đảm nhiệm các hồ chứa nước: Cho Mo, Phước Nhơn, Phước Trung. 

 

 c) Vật tư - vật liệu bảo đảm cho công tác cứu hộ: 
- Bãi lấy cát, đất, đá: Giao cho các huyện chuẩn bị, huy động các doanh 

nghiệp xây dựng, khai thác trên địa bàn huyện để lấy các bãi gần các hồ chứa 
nước để thuận tiện trong công tác cứu hộ. 
 - Bao tải ny lon: Ngoài số bao tải đã dự trữ trong kho Văn phòng Ban Chỉ 
huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Ban Chỉ huy phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn các huyện chuẩn bị bao tải để xử lý khi có tình huống xấu xảy 
ra. 
 

 d) Lực lượng, phương tiện cứu hộ các huyện: Giao cho các huyện chuẩn bị 
các lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia xử lý, khắc phục sự cố các hồ 
chứa nước trên địa bàn huyện. Mỗi hồ chứa nước chuẩn bị 30 lực lượng xung kích 
địa phương và 2 xe tải. 
 

 e) Vùng hạ du các hồ chứa:  
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi 
thực hiện nghiêm quy trình vận hành các hồ chứa nước được duyệt; thông báo cho 
chính quyền địa phương phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên 
quan ít nhất 6 giờ trước khi xả lũ để các địa phương, đơn vị chủ động phòng tránh 
và tổ chức di dời dân ở vùng hạ du đến nơi an toàn. 

- Giao các huyện chuẩn bị các lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia 
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di dời dân ở vùng hạ du, trước khi xả lũ hồ chứa nước. 
 2.4. Tổ chức lực lượng cứu hộ ở các vùng bị ngập và sơ tán dân: 
 

 Khi lũ lụt xảy ra, các vùng thường bị ngập cần cứu hộ và di dời gồm: 
 

 a) Khu vực trọng điểm: Huyện Ninh Phước và thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm. 
 

 b) Khu vực quan trọng:  
 + Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: Khu phố 1 và 6 phường Đô Vinh; 
thôn Tân Sơn 1, 2, Cà Đú, Công Thành xã Thành Hải; khu phố 1, 2, 3 và 6 
phường Mỹ Hải; thôn Phú Thọ và khu phố 11 phường Đông Hải; khu phố 6, 7, 8 
và 9 phường Mỹ Đông; khu phố 4 và 8 phường Tấn Tài; khu vực Gò Mô, Xóm 
Chiếu phường Đạo Long; khu phố 1 và 2 phường Phủ Hà; các hộ dân sống dọc đê 
sông Dinh. 
 + Huyện Ninh Sơn: Thôn Phú Thủy xã Mỹ Sơn; thôn Lương Cang 1, 2, 
Lương Tri, Đắc Nhơn 2 xã Nhơn Sơn. 
 + Huyện Ninh Phước: Thôn Thuận Hòa, Phước Khánh, Phước Lợi, Vạn 
Phước xã Phước Thuận; thôn Phước Thiện 3, Ninh Quý 2 và 3 xã Phước Sơn; thôn 
Thái Giao, Hoài Ni xã Phước Thái; khu phố 2, 5 và 6 thị trấn Phước Dân; thôn Từ 
Tâm, Thành Tín xã Phước Hải; thôn Long Bình 1, 2, Hòa Thạnh, An Thạnh 1 và 2 
xã An Hải. 

+ Huyện Thuận Nam: Thôn Lạc Tiến, Quán Thẻ xã Phước Minh; thôn Nho 
Lâm, Văn Lâm 1, 2 và 3 xã Phước Nam.  
 + Huyện Thuận Bắc: Thôn Ba Tháp, Mỹ Nhơn xã Bắc Phong; thôn Bà Râu 
1 và 2 xã Lợi Hải; thôn Suối Giếng xã Công Hải. 
 + Huyện Ninh Hải: Thôn Phước Nhơn 1, An Xuân 1 xã Xuân Hải; thôn Hộ 
Diêm xã Hộ Hải; thôn Gò Thao, Gò Đền, Thủy Lợi xã Tân Hải; thôn Phương Cựu 
3 xã Phương Hải; thôn Mỹ Tường 1 xã Nhơn Hải. 
 + Huyện Bác Ái: Thôn Suối Lở xã Phước Thành; thôn Rã Trên, Tham Dú, 
Đồng Dầy xã Phước Trung; khu vực hạ lưu hồ Trà Co xã Phước Tiến. 
 + Các hộ dân dọc 2 bên triền sông Cái từ đập Nha Trinh đến cuối sông Cái. 
 

 c) Bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ ở các vùng bị ngập lụt và sơ tán 
dân: 
 - Các lực lượng vũ trang: Khi có lũ, bão xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ huy động 872 người; 13 xuồng, 21 ca nô; 01 
trực thăng, trong đó: 
 + Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 242 người, 9 xuồng đảm nhiệm địa bàn huyện 
Ninh Phước và Thuận Nam, trừ các xã ven biển (An Hải, Phước Dinh, Phước 
Diêm và Cà Ná).  

+ Công an tỉnh: 100 người, 15 ca nô, tàu đảm nhiệm địa bàn thành phố Phan 
Rang-Tháp Chàm. 

+ Lữ đoàn Đặc công 5: 260 người, 6 ca nô, tàu đảm nhiệm địa bàn huyện 
Thuận Bắc và Ninh Hải. 

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 70 người, 4 xuồng đảm nhiệm địa 
bàn các xã ven biển: An Hải, Phước Dinh, Phước Diêm và Cà Ná. 
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+ Trung đoàn Không quân 937: 50 người đảm nhiệm địa bàn huyện Bác Ái.  
Sẵn sàng sử dụng 01 trực thăng (cả kíp lái) tham gia cứu hộ, cứu nạn, phục 

vụ lãnh đạo tỉnh đi thị sát khi có yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Sau khi 
người và tài sản được cứu vớt chuyển vào Sân vận động các huyện, thành phố giao 
cho Hội chữ Thập đỏ các huyện, thành phố tiếp nhận. 

+ Tiểu đoàn PK24: 50 người đảm nhiệm địa bàn huyện Ninh Sơn. 
+ Vùng 4 Hải quân: 100 người, phương tiện sẵn sàng tham gia di dời dân 

khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 
 - Lực lượng địa phương: Giao Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn các huyện, thành phố chủ động huy động lực lượng xung kích, dân 
quân tự vệ tổ chức cứu nạn và di dời dân ở những vùng bị ngập trong phạm vi địa 
phương mình.  
 2.5. Đối với các sông, suối, kênh thoát lũ: 
 - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với các Sở, ngành tổ chức 
nạo vét các sông, suối, kênh để thoát lũ. Bố trí kinh phí thường xuyên để nạo vét.  
 

2.6. Bảo vệ các công trình trọng điểm, các cơ sở sản xuất, kho tàng, khu 
du lịch và tổ chức lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, di dời: 
 - Sở Giao thông vận tải có phương án bảo đảm giao thông thông suốt trên 
tất cả các tuyến đường quốc lộ 1A, quốc lộ 27 và 27B, tỉnh lộ. Các huyện, thành 
phố phải có phương án bảo đảm giao thông thông suốt trong nội thành và giữa các 
xã, phường. 
 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi có kế hoạch đóng mở cống kịp 
thời, để bảo vệ các công trình đầu mối, lập phương án vận hành các hồ chứa nước 
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình tích, xả nước hợp lý để công trình được 
ổn định, các cống tiêu ở những công trình tiêu, các cống tiêu qua đê cũng chú ý 
đóng mở hợp lý để tiêu thoát kịp thời. Phối hợp chặt chẽ giữa tổ vận hành quản lý 
với đội xung kích địa phương để xử lý sự cố công trình. Thống nhất với các 
huyện, thành phố chỉ đạo sản xuất sát hợp với tình hình thực tế đúng thời vụ (cần 
chú ý yếu tố tránh lũ). Bảo vệ tốt các sản phẩm sau khi đã thu hoạch. 
 - Các ngành chức năng cần đôn đốc chỉ đạo các đơn vị thi công các công 
trình đẩy nhanh tiến độ để vượt lũ, có kế hoạch di dời, tập kết vật liệu đến nơi an 
toàn trước khi có lũ xảy ra. 
 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lực lượng xung kích (cả quân số và 
phương tiện) để ứng cứu kịp thời khi lũ, bão xảy ra. Mặt khác phải có phương án 
bảo vệ các mục tiêu quan trọng và giúp dân giải quyết hậu quả sau lũ, bão. 
 - Công an tỉnh có phương án bảo vệ các mục tiêu kinh tế, các mục tiêu quan 
trọng khác, nhanh chóng giải tỏa những nơi có ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự 
an ninh toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức lực lượng tham gia cứu hộ, cứu 
nạn: Có người bị nạn trong sự cố cháy, nổ; có người bị nạn trên sông, suối, hồ, ao, 
giếng nước, hố sâu có nước, khu du lịch, vui chơi giải trí, bãi tắm; có người bị nạn 
trong các sự cố sạt lở đất đá, sập đổ nhà, công trình; có người bị mắc kẹt trong các 
phương tiện khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường 
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sông; có người bị mắc kẹt trong nhà, trong thang máy, trên cao, dưới hầm, hố sâu, 
trong hang, công trình ngầm. 
 - Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch bảo vệ kho tàng, đồng 
thời chuẩn bị một lượng hàng hóa cần thiết để cứu trợ khi được lệnh của Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
 - Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Hội chữ Thập đỏ tỉnh căn cứ 
chức năng của mình đưa ra phương án sát thực khi có lũ, bão, đồng thời chuẩn bị 
cơ số thuốc kịp thời ứng cứu khi tình huống xảy ra. 
 - Sở Thông tin và Truyền thông có phương án bảo đảm thông tin thông suốt 
từ trung tâm đến cơ sở, đặc biệt chú trọng vùng sâu vùng xa. 
 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các khu du lịch có phương án di 
dời, bảo vệ tài sản và tính mạng của du khách. 
 - Công ty Điện lực Ninh Thuận phải có phương án bảo vệ đường dây trung, 
hạ thế tuyệt đối an toàn, phải khắc phục nhanh mọi sự cố khi mất điện, kịp thời 
phục vụ sản xuất và sinh hoạt đời sống của nhân dân. 
 - Đài Thông tin Duyên hải Phan Rang có phương án đảm bảo thông tin liên 
lạc cho các tàu thuyền khi hoạt động đánh bắt trên biển. 
 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai lồng ghép nội dung 
phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương, nhất là phòng chống bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn; rà soát quy hoạch, 
chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện từng vùng, giảm thiểu tác động của 
thiên tai; rà soát, chủ động di dời các hộ dân ở vùng có nguy cơ cao rủi ro thiên 
tai, có phương án sơ tán đảm bảo an toàn đối với các hộ chưa có điều kiện di dời.   

2.7. Công tác thông tin liên lạc phục vụ Phòng chống lụt, bão: 
- Đối với công tác khí tượng thủy văn: Văn phòng Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiến hành ký kết hợp đồng với Đài Khí 
tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ cung cấp mọi diễn biến của khí hậu thời 
tiết như mưa, lũ, bão, áp thấp nhiệt đới, mực nước trên các sông suối và các tình 
huống khác của thời tiết, cung cấp kịp thời các số liệu theo Quyết định số 
46/2014/QĐ-TTg ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, 
cảnh báo và truyền tin thiên tai để Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn tỉnh xử lý đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. 

- Sở Thông tin và Truyền thông phải có phương án cụ thể, thường xuyên 
kiểm tra củng cố mạng lưới thông tin từ trung tâm đến các địa phương. Đặc biệt là 
tạo mọi điều kiện duy trì thông tin ở các vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm trong 
mùa mưa bão. Ngoài ra các ngành cần tận dụng tối đa các phương tiện thông tin 
liên lạc chuyên dùng để phục vụ cho công tác phòng chống lụt, bão. 

 

III. Công tác chỉ huy và tổ chức chỉ huy: 
 

 1. Công tác chỉ huy:  
 Trong khi xảy ra lũ, bão, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh là người ra lệnh cuối cùng và duy nhất để thống nhất trong công 
tác chỉ đạo. 

Trụ sở chỉ huy được đặt tại 2 điểm: 
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 - Địa điểm số 1: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
 Địa chỉ: Số 450 Thống Nhất - Thành phố Phan Rang Tháp Chàm. 
 Ông Lưu Xuân Vĩnh – Trưởng ban: ĐT: 0259.3822688, 0913930448. 
 Fax: 0259.3822866. 
 

 - Địa điểm số 2: Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh (Chi cục Thủy lợi). 
 Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Khuyến – Thành phố Phan Rang Tháp Chàm. 
 Ông Trịnh Minh Hoàng – Phó trưởng ban: ĐT: 0933559568. 
 Ông Trần Văn Tuấn – Chánh Văn phòng: ĐT: 0259.3824184, 0989970925. 
 ĐT thường trực: 0259.3823345. 
 Fax: 0259.3823474. 
 

 2. Tổ chức chỉ huy: 
 Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ban Chỉ 
huy phòng chống thiên tai và tìm kiêm cứu nạn các cấp, các ngành phải thường 
xuyên ở tại địa điểm chỉ huy để nhận thông tin và ra lệnh điều động lực lượng, 
phương tiện ứng cứu trên địa bàn toàn tỉnh. 
 

Văn phòng Ban Chỉ huy huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh tổng hợp mọi diễn biến tình hình để báo cáo đồng chí Trưởng ban xử lý kịp 
thời các tình huống xảy ra.  

 

Giao Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, báo cáo cho Uỷ ban nhân 
dân tỉnh chỉ đạo. 
 
Nơi nhận:                                                                                                TRƯỞNG BAN 
- BCĐTW PCTT;                                                                                    
- UBQG TKCN;                                                                                  
- Bộ NN-PTNT; 
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh; 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 
- Các Sở, ngành có liên quan; 
- UBND các huyện, thành phố; 

- BCH-PCTT&TKCN các huyện, thành phố;                                                    Lưu Xuân Vĩnh 
- Các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị được 
 phân công trong kế hoạch PCTT và TKCN; 
- Lưu VP.                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                            
                                                                                                

 
 

 

 


