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Cao Thắng, ngày      tháng 6 năm 2022
      
     

PHƯƠNG ÁN
Ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn xã Cao Thắng năm 2022

Hàng năm, bão, đặc biệt là các trận bão mạnh, siêu bão đã trở thành một trong 
những loại hình thiên tai đáng sợ nhất của con người, gây ra rất nhiều thiệt hại về người 
và tài sản cho các khu vực mà nó đi qua. Mỗi cơn bão có thể trút tới lượng mưa hàng 
trăm milimet chỉ trong một ngày gây ra lũ lụt tàn phá nặng nề ở các khu vực gần tâm 
bão. Không chỉ gây ra những tác động tức thì, bão còn kéo theo những cơn lốc xoáy 
càng làm tăng thêm mức độ tàn phá. 

Những năm gần đây, do biến đổi của khí hậu toàn cầu, bão mạnh, siêu bão đã 
xuất hiện nhiều trên biển Đông. Năm 2019, có 02 siêu bão: siêu bão Lekima đổ bộ vào 
Trung Quốc đạt đỉnh với vận tốc gió 215 km/giờ, bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản, sức 
gió mạnh nhất lên tới 195 km/h. Năm 2020, có 04 siêu bão: bão Saudel, cường độ lúc 
mạnh nhất đạt cấp 12-13 giật cấp 15; bão Molave có cường độ cấp 12, giật cấp 15 và 
đây được xem là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua đổ bộ vào miền Trung nước ta; 
bão Goni có gió gật cấp 17, thời điểm sức gió mạnh nhất đạt 315 km/h (ngang bằng với 
bão Haiyan năm 2013) và cơn bão Vamco có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, thời điểm 
mạnh nhất đạt 215 km/h. Năm 2021, có tổng cộng 94 cơn bão lớn xuất hiện trên toàn 
cầu, trong đó khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng nhiều nhất với tổng 
số 22 cơn, nhiều cơn bão có diễn biến phức tạp, trái quy luật và có cường độ rất mạnh 
(37 cơn ở cấp độ siêu bão), đặc biệt là siêu bão Rai đổ bộ vào miền Trung Philippin 
tháng 12/2021 với sức gió cấp 16, giật trên cấp 17, làm 431 người chết và mất tích, ảnh 
hưởng đến gần 4,5 triệu người, tổng thiệt hại ước tính trên 01 tỷ USD. Chính phủ 
Philippin đã phải ban bố tình trạng thảm họa tại các khu vực bão đổ bộ. Thống kê của 
các chuyên gia khí hậu cho thấy, trong vòng 20 năm qua, tổng số bão, số cơn bão cấp 12 
trở lên và số cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta đều tăng lên, cụ thể: giai 
đoạn 1999-2008 tổng số cơn bão là 78, thì đến giai đoạn 2009-2018 là 93; giai đoạn 
1999-2008 số cơn bão mạnh trên cấp 12 là 32, thì giai đoạn 2009-2018 là 36 và số cơn 
bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta giai đoạn 1999-2008 là 28, giai đoạn 2009-
2018 là 44 cơn. Trong gần 60 năm qua, tỉnh Hải Dương đã có 3 cơn bão mạnh cấp 12 và 
trên cấp 12 ảnh hưởng trực tiếp: bão Yendy (bão số 5) ngày 9/9/1968 đã đổ bộ trực tiếp 
vào Hải Phòng, khi vào Hải Dương gây gió mạnh cấp 13, lượng mưa đo được do bão 
gây ra là 222,6 mm; bão Sarah (bão số 3) ngày 21/7/1977 đổ bộ vào Hải Phòng - Thái 
Bình, tại Hải Dương gây gió mạnh cấp 12, lượng mưa đo được do bão gây ra là 130,3 
mm; bão Joe (bão số 4) ngày 27/3/1980 đổ bộ vào Hải Phòng, tại Hải Dương gây gió 
mạnh cấp 13, lượng mưa đo được do bão gây ra là 586,7 mm. Hải Dương nói chung, 
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Thanh Miện nói riêng là địa phương nằm gần biển, hàng năm chịu ảnh hưởng từ 1 đến 2 
trận bão, áp thấp nhiệt đới. Năm 2021, Huyện Thanh Miện chịu ảnh hưởng của 04 cơn 
bão, chủ yếu là mưa lớn do các trận bão này gây ra (bão số 2, bão số 3, bão số 7 và bão 
số 8). Theo dự báo, Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh nhất của 
hiện tượng biến đổi khí hậu, khả năng sẽ xuất hiện bão mạnh, siêu bão với cường độ từ 
cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16, Do vậy trong tương lai, không ngoại trừ khả năng 
Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của bão mạnh, siêu bão. Chính vì vậy công tác chuẩn bị, 
lập phương án cụ thể đối phó với các trận bão mạnh, siêu bão sẽ hạn chế đến mức thấp 
nhất thiệt hại do các trận bão mạnh, siêu bão này gây ra. 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 
1. Vị trí địa lý 
Cao Thắng là huyện đồng bằng nằm ở phía Tây Nam của huyện Thanh Miện. 

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 6,74 km2 . Phía Tây giáp huyện Phù Cừ tỉnh 
Hưng Yên, phía Bắc giáp xã Lê Hồng, phía Nam giáp xã Chi Lăng Bắc, phía Đông giáp 
xã Tứ Cường, cách trung tâm huyện Thanh Miện 3 km và cách thành phố Hưng Yên 25 
km. 

2. Đặc điểm đất đai địa hình 
Địa hình của xã không bằng phẳng và dốc từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Độ cao 

thấp cốt đất xen kẽ từ + 0,6m đến +3m phía Tây có độ cao + 1,5m trở lên, loại cốt đất từ 
+ 2,0m đến +3,0m là 3.500 ha chiếm 41% diện tích, loại cốt đất từ + 1,5m đến + 2,0m là 
200 ha chiếm 26% diện tích còn lại là cốt dưới + 1,5 trở xuống nằm xen cài rải rác trong 
toàn huyện. Khi mưa tại Neo mực nước +1,8m trở lên, cốt đất không tiêu tự chảy được 
nên khó khăn khi tiêu úng cho một số xã khu Nam của xã chưa có trạm bơm chống úng 
tập trung.

 Tổng diện tích đất nông nghiệp là 350 ha, đất trồng lúa là 320 ha, đất nuôi trồng 
thuỷ sản là 15 ha, đất nông nghiệp khác 03 ha. Đất phi nông nghiệp là 40 ha, trong đó 
đất ở là 20 ha. 

3. Đặc điểm nhân lực 
Cao Thắng có 5 thôn, dân số trung bình sau đợt điều tra dân số năm 2019 là 6700 

Tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế trong huyện là 2800 người, 
trong đó số người làm trong ngành nông và thủy sản là 1.500 người, số người làm trong 
ngành công nghiệp và xây dựng là 1000 người, số người làm trong ngành dịch vụ là 300 
người. 

4. Đặc điểm giao thông 
Cao Thắng có đường Quốc lộ 38B chạy qua kết nối với các huyện lân cận. Ngoài 

ra, hệ thống giao thông thủy với sông Cửu An với các địa phương khác. 
5. Thời tiết khí hậu
 Do nằm trong vùng trung tâm của Đồng bằng sông Hồng nên xã Cao Thắng có 

khí hậu đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ, đó là khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong năm 
phân biệt thành bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt. Lượng mưa trong năm tập trung từ 
tháng 4 đến tháng 9 và mưa rất ít từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Lượng nước mưa 
trung bình trong năm của huyện từ 1.350 đến 1.600mm (cao nhất là 2.501mm vào năm 
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1973). Nhiệt độ trung bình 23,3oc; Số ngày nắng từ 180 đến 200 ngày một năm. Độ ẩm 
trung bình từ 81 đến 87%. 

6. Đặc điểm nguồn nước
 Nguồn nước tưới, tiêu trên địa bàn xã cũng khá đa dạng và ổn định, do xã Cao 

Thắng nằm trong Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Phía Bắc trong nội đồng có sông 
Cửu An. 

7. Đặc điểm thủy văn 
Sông Cửu An chạy qua địa phận xã dài khoảng 3 km. Dòng chảy trên lưu vưc 

hình thành hai mùa lũ và kiệt khác biệt.Thông thường mùa lũ trong sông thường kéo dài 
5 tháng từ tháng 5 đến tháng 10 trong năm. Mùa kiệt thường kéo dài từ tháng 10 năm 
trước đến tháng 5 năm sau. Mực nước trên sông Cửu An ảnh hưởng trực tiếp của mực 
nước trên sông Hồng và có chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. 

II. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI BÃO MẠNH, SIÊU BÃO.
1. Mục đích, yêu cầu: 
1.1. Mục đích: 
- Nâng cao năng lực ứng phó, xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành, tăng 

cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ động trước mọi tình huống ứng phó với 
bão mạnh, siêu bão có thể xảy ra trên địa bàn xã, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt 
hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do bão gây ra. 

- Các Cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các thôn trong xã trên cơ sở phương án ứng 
phó với bão mạnh, siêu bão có thể xảy ra của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã, chủ động 
xây dựng phương án, kế hoạch của thôn, đơn vị mình sát với tình hình thực tế nhằm ứng 
phó kịp thời, đạt hiệu quả với tình huống mà bão mạnh, siêu bão gây ra. 

1.2. Yêu cầu: 
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc 

chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả với tình 
huống bão mạnh, siêu bão; các cấp, các ngành, các thôn thực hiện nghiêm chỉnh việc 
xây dựng, tổ chức thực hiện phương án ứng phó cụ thể, có hiệu quả với bão mạnh, siêu 
bão trên địa bàn quản lý theo phương châm 4 tại chỗ; 

- Tuyên truyền phổ biến rộng rãi để nhân dân nằm bắt và biết mức độ nguy hiểm 
mà bão mạnh, siêu bão kết hợp với các hình thế thời tiết khác có thể gây ra trên địa bàn 
xã để có các phương án phòng, tránh, sơ tán kịp thời; chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c mÖnh 
lÖnh, hướng dÉn cña chÝnh quyÒn, c¬ quan 5 chøc n¨ng trong suèt thêi gian tõ trước, 
trong vµ sau khi x¶y ra b·o; ®ång thêi tù gi¸c tham gia cïng chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ ë ®Þa 
phương trong c«ng t¸c phßng, chèng, øng phã vµ kh¾c phôc hËu qu¶ do b·o, lò g©y ra.

 - Nâng cao nhân thức của cộng đồng trong công tác quản lý rủi ro thiên tai, nhất 
là ứng phó kịp thời với bão mạnh, siêu bão có thể xảy ra trên địa bàn xã. 

2. Quy định chung: 
2.1. Bão và cấp bão: 
(Theo Quyết điịnh số 03/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai) 
2.1.1 Khái niệm về bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và siêu bão: 
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Bão và ATNĐ được gọi chung là xoáy thuận nhiệt đới. Xoáy thuận nhiệt đới là 
một vùng gió xoáy, có đường kính rộng tới hàng trăm km, hình thành trên vùng biển 
nhiệt đới. Ở Bắc bán cầu, gió thổi xoáy vào trung tâm theo hướng ngược chiều kim đồng 
hồ. Tùy theo tốc độ gió mạnh nhất ở vùng gần tâm mà xoáy thuận nhiệt đới được phân 
chia thành áp thấp nhiệt đới hay là bão.

 - Áp thấp nhiệt đới là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất vùng gần 
tâm đạt từ cấp 6 đến cấp 7 (tức là từ 39 - 61 km/h);

 - Bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt từ cấp 
8 trở lên (tức là từ 62 km/giờ trở lên), càng gần trung tâm thì gió càng mạnh nhưng 
chính giữa lại là một vùng gió tương đối nhẹ hay lặng gió gọi là mắt bão. Không khí 
chung quanh dồn vào giữa không phải theo những đường thẳng mà theo hình xoắn ốc.

 - Khi cấp bão > cấp 16 (sức gió cực đại >184km/h) thì được gọi là siêu bão. Bão, 
bão mạnh, siêu bão là hiện tượng đặc biệt nguy hiểm, gây ra gió rất mạnh, có thể đánh 
đắm tàu thuyền, làm đổ nhà cửa; mưa rất lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng, có khi trở thành 
thảm họa.

 2.1.2. Phân loại bão, cấp bão: Cấp bão Gió cực đại (km/h) 
Cấp gió Mức độ ảnh hưởng Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) 39-61 6-7 
Cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió, Biển động Bão 62-88 8-9 
Bẻ gãy cành cây lớn, tốc mái nhà, không thể đi ngược gió. Biển động rất mạnh. 

Bão mạnh 89-117 10-11 
Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng. Biển động dữ dội làm 

đắm tàu thuyền. Bão rất mạnh 118-183 12-15 
Sức phá hại cực kỳ lớn. Sóng biển cực kỳ mạnh làm đắm tàu biển có 6 trọng tải 

lớn Siêu bão ≥184 ≥16 Sóng biển cao hàng trục m, làm đắm tàu biển có trọng tải lớn, có 
thể phá huy các công trình kiên cố khi bão đi qua. 

2.2. 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: 
2.2.1. Rủi ro thiên tai cấp độ 3 gồm các trường hợp sau: 
- 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 

- 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 - 
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). 

2.2.2. Rủi ro thiên tai cấp độ 4 gồm các trường hợp sau: 
- Bão rất mạnh từ cấp 12 đến cấp 15 hoạt động trên vùng biển ven bờ, đất liền khu 

vực Bắc Bộ, Trung Bộ 
- Siêu bão từ cấp 16 trở lên hoạt động trên Biển Đông (bao gồm cả khu vực quần 

đảo Hoàng Sa, Trường Sa). 
2.2.3. Rủi ro thiên tai cấp độ 5 gồm các trường hợp: Siêu bão từ cấp 16 trở lên 

hoạt động trên vùng biển ven bờ, đất liền khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ. 
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3. Hệ thống công trình phòng, chống thiên tai 
3.1. Hệ thống công trình phòng, chống lũ 
Tuyến đê Bắc Hưng Hải là đê cấp II dài 3 km  (giáp xã Quang Hưng, huyện Phù 

Cừ, huyện Hưng ). Về đê: Mặt đê toàn tuyến rộng từ 4 đến 5m được bê tông mặt rộng 
4,5 đến 5m; cơ đê mặt rộng từ 3 đến 4m; cao trình mặt đê có độ cao gia thăng từ 0,93 
đến 1,24m so với mực nước thiết kế (theo Quyết định số 3032/QĐ-BNNTCTL ngày 
19/7/2016 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc quy định mực nước, lưu 
lượng lũ thiết kế cho các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình) 

3.2. Hệ thống công trình phòng, chống úng, hạn hán 
Toàn xã có 01 trục sông dẫn chính vừa làm nhiệm vụ cấp nước tưới, vừa tiêu 

nước gồm: trục sông Cao Lý, Bằng Bộ và hệ thống Bắc Hưng Hải
 - Hệ thống bờ đê Bắc Hưng Hải 3 km và hệ thống bờ vùng qua nhiều năm tu bổ 

khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên cần phải kiểm tra thường xuyên xây dựng phương án chống 
tràn, sạt lở nhất là những đoạn đê mới được củng cố. 

- Hệ thống trạm bơm tiêu úng toàn huyện gồm: Xí nghiệp KTCTTL quản lý có 02 
trạm bơm gồm 06 máy với tổng công suất 152.600 m3 /h;,trạm bơm này được đầu tư tu 
sửa nâng cấp năm 2016 và 2021. Hệ thống các trạm bơm do xã quản lý: 02 trạm bơm 02 
máy với tổng công suất 84.070 m3 /h.

 - Một số cống dưới đê nội đồng do xây dựng đã lâu. Cánh và hệ thống đóng mở 
đã cũ, nhất là các cống do xã quản lý. Vì vậy trước lũ phải kiểm tra, có phương án xử lý 
khi có sự cố, dự trữ vật tư để đối phó kịp thời.

 - Về hệ thống công trình tiêu úng: hàng năm có nạo vét, xong tình trạng vi phạm 
dòng chảy còn xảy ra, chưa giải quyết dứt điểm. Hệ thống rút nước tiêu chưa được chú 
trọng nhất là vấn đề điều tiết khu trũng trong lưu vực trạm bơm.

 - Hệ thống kênh tiêu và bờ vùng gần khu tiêu đã được tu bổ, tuy nhiên việc ngăn 
khu cao tiêu cục bộ khu trũng kém hiệu quả. Các khu tự chảy không tiêu được, vùng 
trũng ngập úng ảnh hưởng đến năng suất lúa. 

3.3. Công trình khác phục vụ công tác PCTT và TKCN khác
 - Hệ thống lưới điện: trên địa bàn toàn xã có 100% các thôn, khu dân cư đều có 

hệ thống lưới điện đảm bảo sinh hoạt và phục vụ sản xuất. Tuy nhiên ngành điện cần 
xây dựng kế hoạch cấp điện cụ thể, trong đó ưu tiên cho công tác phục vụ sản xuất, 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 - Hệ thống đường giao thông: Các trục đường Quốc lộ, huyện lộ, liên xã và liên 
thôn đảm bảo cho công tác vận chuyển và cứu hộ khi có thiên tai xảy ra.

 - Hệ thống thông tin liên lạc luôn được đảm bảo thông suốt. 
- Hệ thống y tế: xã có Trạm y tế đảm bảo phục vụ sơ cứu ban đầu và khám chữa 

bệnh phục vụ công tác PCTT & TKCN. 
4. §¸nh gi¸ nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ, nh÷ng yÕu tè dÔ bÞ tæn thương, ảnh 

hưởng khi x¶y ra b·o m¹nh, siªu b·o. 
4.1. Khó khăn, hạn chế 
- Bão luôn xảy ra trên một diện rộng liên quan đến tất cả các hoạt động của con 

người. Bão thường đi kèm với mưa lớn và ngập lụt làm cho sức ảnh hưởng cũng như 
hậu quả càng cao;
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 - Việc chỉ huy, ứng phó trên địa bàn rộng; 
- Còn tư tưởng chủ quan, nhận thức về những tác hại của bão, lũ gây ra, trách 

nhiệm trong phòng chống thiên tai, sự hiểu biết, kỹ năng đối phó, xử lý tình huống của 
một bộ phận người dân, trong đó có cả cán bộ còn hạn chế. 

 - Công trình, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để đối phó, ứng cứu khi xảy ra 
thiên tai, bão còn thiếu và có nhiều bất cập. 

- Ngoài công trình phòng chống thiên tai như đê điều, trạm bơm, kênh mương là 
theo tiêu chuẩn còn lại hầu hết các công trình dân sinh, kinh tế không theo tiêu chuẩn 
chống bão.

 4.2. Những yếu tố dễ bị tổn thương, thiệt hại khi bão mạnh xảy ra. 
4.2.1. Đối với người dân : 
Những người chưa có hoặc không có khả năng tự bảo vệ chính bản thân mình khi 

có thiên tai (bão mạnh, siêu bão) xảy ra bao gồm ; trẻ em, người già, phụ nữ có thai, phụ 
nữ đang nuôi con nhỏ, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo và người nghèo. 
Ngoài ra những người sống làm việc tại những vị trí đơn lẻ xa cộng đồng, nơi trú tránh 
không đảm bảo… 

4.2.2. Đối với công trình :
 - Các công trình dân, sinh kinh tế bao gồm công trình giao thông, điện, viễn 

thông, trụ sở, kho tàng, trường học… Đặc biệt cần chú ý đến công trình nhà, xưởng vì 
khi có bão mạnh, siêu bão có loại nhà phải bảo vệ nhưng cũng có loại nhà làm nơi cho 
người dân trú, tránh. 

4.3 Nhận định vùng ảnh hưởng của bão mạnh, siêu bão:
 Ảnh hưởng của bão mạnh, siêu bão có thể xảy ra trên địa bàn toàn xã. 
5. Giả định các tình huống xuất hiện bão mạnh, siêu bão có thể xảy ra 
Căn cứ đặc điểm địa hình, tình hình kinh tế xã hội của huyện, Ban Chỉ huy PCTT 

& TKCN xã  đưa ra các kịch bản về tình huống bão mạnh, siêu bão xảy ra trên địa bàn 
xã như sau: 

5.1. Bão mạnh, siêu bão đi qua địa bàn huyện gây ra gió mạnh: 
Bão có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 - cấp 15 (tức từ 150-

183km/h), giật cấp 16 - cấp 17, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km/h chuẩn bị đổ bộ vào 
Hải Phòng - Thái Bình và đi qua các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trong đó có xã Cao Thắng 
với sức gió mạnh cấp 11 - cấp 12, giật cấp 13 - cấp 14.  

5.2. Bão mạnh, siêu bão đi qua địa bàn xã gây ra mưa lớn:
 Bão sau khi vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh và 

chuyển hướng Tây - Tây Nam với cấp 16 - cấp 17 giật cấp 18 - cấp 19 và đi qua địa bàn 
xã với cấp độ bão cấp 11 - cấp 12, giật cấp 13 - cấp 14. 

Dự báo, hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ; tỉnh Hải 
Dương sẽ chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn, trong đó có Cao Thắng với lượng mưa dự 
báo từ 350 - 450mm. Hiện tại mực nước các sông trên địa bàn xã đang ở mức cao và 
mức nước đệm trên mặt ruộng lớn. 

6. Công tác chuẩn bị để thực hiện Phương án:
 6.1. Chỉ huy, lực lượng: 
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- Từ cấp thôn đến cấp xã thành lập Ban Chỉ huy đối phó với bão mạnh, siêu bão 
do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban và được thành lập xong trước 15/5/2022: 
Tiến hành rà soát và chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh. Chủ động sơ tán người (ưu 
tiên sơ tán người già, trẻ em và phụ nữ trước) và tài sản ra khỏi vùng có nguy ảnh hưởng 
đến tính mạng khi xảy ra bão mạnh, siêu bão. 

- Lực lượng xung kích PCTT tại mỗi thôn: 20 - 50 người.
 - Lực lượng dân quân tự vệ: Huy động 150 người. 
- Lực lượng thuộc Công an: Huy động lực lượng, trang thiêt bị đặc chủng hiện có 

để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 
- Lực lượng tình nguyện tham gia sơ tán, cứu hộ, cứu nạn của các tổ chức, đoàn 

thể xã hội. 
6.2. Vật tư, phương tiện:
 - UBND xã huy động các chủng loại vật tư phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên 

địa bàn. 
- Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công chức GTTL-NTM xã có trách nhiệm huy động ô 

tô, nhà bạt để cứu hộ. 
- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã có kế hoạch điều chuyển, bố trí máy bơm dã 

chiến để lắp đặt chống úng ngập khi cần thiết. 
- Ủy ban nhân dân xã sẵn sàng chuẩn bị vật tư, phương tiện, lực lượng để huy 

động phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng chống thiên tai.
 6.3. Hậu cần: 
Công tác hậu cần phải được chuẩn bị chu đáo, yêu cầu các đơn vị, các thôn tham 

gia công tác cứu hộ vùng xảy ra bão mạnh, siêu bão chuẩn bị đầy đủ về lương thực, thực 
phẩm, thuốc men,…, tối thiểu dùng trong 10 ngày. 

6.4. Chế độ thông tin, tuyên truyền: 
Sử dụng các hình thức truyền tin sẵn có tại địa phương như: 
+ Phát tín hiệu bằng âm thanh từ các loại phương tiện thô sơ như trống, kẻng… 
+ Sử dụng lực lượng hỏa tốc mỗi xã biên chế từ 10 đến 15 người, người khỏe 

mạnh nhanh nhẹn, thông thạo địa hình trong đội giao liên hỏa tốc để truyền tin khi các 
phương tiện thông tin liên lạc khác bị mất tác dụng do bão, mưa lũ. 

+ Sử dụng hệ thống loa truyền thanh của địa phương hiện có.  
+ Huy động toàn bộ các phương tiện truyền thông hiện có như điện thoại cố định, 

điện thoại di động và mạng internet để nhanh chóng truyền tin. 
- Đài truyền thanh xã viết bài, đưa tin phục vụ công tác phòng, ứng phó với bão 

mạnh, siêu bão, đồng thời thông tin kịp thời về bão mạnh và siêu bão để nhân dân 
phòng, tránh kịp thời giảm thiểu thiệt hại do bão mạnh và siêu bão gây ra. 

7. Các bước thực hiện phương án: 
Căn cứ vào kịch bản giả định tình huống về xuất hiện bão mạnh, siêu bão có thể 

xảy ra trên địa bàn, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã yêu cầu các cấp, các ngành, các 
đơn vị các thôn quán triệt nghiêm túc các nội dung cơ bản sau: 

7.1. Trước mùa mưa, bão, lũ: 
- UBND xã, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã yêu cầu các ban ngành đoàn thể, các 

thôn, các cơ quan, đơn vị xây dựng Phương án đối phó với bão mạnh, siêu bão sát với 
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tình hình thực tế tại thôn; Phương án xây dựng xong trước mùa mưa, bão hàng năm và 
gửi về Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã. 

- UBND, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã thực hiện như sau: 
+ Thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ huy 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. 
+ Thống kê số nhà (kiên cố, đơn giản), diện tích, số hộ dân, cơ sở vật chất hạ tầng 

và tài sản của nhà nước, nhân dân trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng do thiên tai. 
+ Xây dựng các kịch bản và phương án phòng tránh khi thiên tai xuất hiện như: 

Bão mạnh, siêu bão; ngập úng… theo đặc điểm tự nhiên - xã hội của từng địa phương và 
từng tình huống cụ thể. 

+ Xây dựng và phân chỉ tiêu về nhân lực, vật tư phục vụ từng phần việc của 
phương án. Xác định khu vực và chuẩn bị cơ sở hạ tầng, điều kiện vật chất để sơ tán 
nhân dân ra khỏi vùng bị thiên tai được an toàn khi có yêu cầu sơ tán. Đồng thời tiến 
hành tuyên truyền vận động nhân dân chặt tỉa cây xanh xong trước mùa mưa bão hàng 
năm.  

7.2. Khi có dự bão xuất hiện bão mạnh, siêu bão: 
- UBND xã, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã: 
 Sẵn sàng thực hiện nghiêm chỉnh các lệnh, công điện của trên; theo dõi, tổng hợp 

diễn biến; thông báo cho nhân dân chủ động đối phó với mọi tình huống; triển khai thực 
hiện công tác sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm theo phương án đã xây dựng, tiến 
hành rà soát các nhà có kết cấu đơn giản dễ đổ, hệ thống cây xanh để tiến hành chằng 
chống nhà cửa và chặt tỉa cây cối. Tập hợp lực lượng xung kích, chuẩn bị vật tư, phương 
tiện để sẵn sàng ứng phó. 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã: 
+Theo dõi, tổng hợp các số liệu, tình hình mưa, bão, để kịp thời cung cấp thông 

tin, tham mưu cho các cấp, nghành chủ động ứng phó khoa học, hiệu quả với các tình 
huống bão lũ có thể xảy ra. 

7.3. Khi xảy ra bão mạnh, siêu bão: 
* UBND, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã; 
- Nhanh chóng phân công lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo  và thành viên Ban Chỉ 

huy PCTT&TKCN của xã xuống địa bàn các thôn có bão mạnh, siêu bão để chỉ đạo các 
lực lượng được huy động phối hợp cùng UBND các thôn tham gia cứu hộ, cứu nạn và 
sơ tán nhân dân theo phương án đã phê duyệt (khi phải sơ tán). 

- Báo cáo tình hình và xin chi viện, hỗ trợ về nhân lực, phương tiện từ cấp trên 
khi cần thiết. Xử lý các hành vi chống đối phá hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân tại 
những vùng xảy ra thiên tai bão, lũ. 

- Tổng hợp thiệt hại, phương án khắc phục hậu quả sau thiên tai trình UBND cấp 
trên xem xét hỗ trợ. 

- Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ, kịp thời các lệnh, công 
điện của cấp trên về việc đối phó với bão mạnh, siêu bão.

 - Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biễn của bão trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền tới nhân dân các biện pháp phòng 
tránh, ứng phó; 
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- Báo cáo diễn biễn tình hình thiên tai về Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện và 
Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện, để chỉ đạo sát thực tế, đạt 
hiệu quả.

 - Khi có xảy ra ngập úng: Chỉ đạo nhân dân khẩn chương thu hoạch mùa màng 
(nếu có ), gia cố bờ bao hoặc có biện pháp bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản; chỉ đạo 
các nhà máy, đơn vị sản xuất trên địa bàn di chuyển tài sản đến những nơi an toàn… 

- Tập trung chỉ đạo, khôi phục, phục hồi sản xuất, ổ định đời sống nhân dân khi 
bão, lũ đi qua; 

* Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp: 
- Phân công cán bộ và chuyên môn xuống các thôn, chỉ đạo ứng phó, khắc phục 

hậu quả, phục hồi sản suất ổn định đời sống người dân. 
 - Chỉ đạo văn phòng thường trực chủ động nắm bắt mọi diễn biễn về bão lũ; tham 

mưu đề xuất các giải pháp thực hiện phương án; huy động vật tư, phương tiện theo đề 
nghị của thôn.Tổng hợp thiệt hại, đánh giá nguyên nhân và đề xuất phương án khắc 
phục hỗ trợ phục hồi sản xuất, sinh hoạt của nhân dân sau thiên tai. 

-  Đồng thời tiến hành lắp đặt hệ thống các trạm bơm dã chiến theo phương án để 
kịp thời vận hành chống úng, ngập. tránh để xảy dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. 

* Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã:
 Khi có lệnh huy động chi viện, hỗ trợ nhanh chóng huy động nhân lực, phương 

tiện, vật tư để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân và khắc phục hậu quả sau 
thiên tai được kịp thời.

8. Cơ cấu tổ chức và công tác điều hành trong thực hiện Phương án:
8.1. Cơ cấu tổ chức: 
- Lấy Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã là Ban Chỉ huy thực hiện Phương án Ứng 

phó với bão mạnh, siêu bão: 
Trưởng ban: Đồng chí Chủ tịch UBND xã 
Phó Trưởng ban: 
+ Phó chủ tịch UBND xã 
+ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã 
+ Trưởng Công an xã Uỷ viên thường trực: Giám đốc HTXDVNN
 Các thành viên:
 Kế toán NS xã, Địa chính xây dựng – Môi trường, Giao thông Thủy lợi - NTM, 

Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ,  Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Thanh 
tra Nhân dân xã, Hiệu trưởng 3 nhà trường,  Văn phòng HĐND & UBND xã, Trưởng 
Đài Truyền thanh xã, Trạm Trưởng Y tế xã, Chủ tịch UBMTTQ xã, Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã. 

8.2. Công tác tổ chức điều hành: 
- Công tác tổ chức điều hành Ban Chỉ huy do đồng chí Trưởng ban phân công cụ 

thể để thực hiện phương án. 
- Chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; chủ động cứu hộ sơ tán người, cứu 

hộ các công trình kịp thời khi xảy ra bão mạnh, siêu bão. Nhanh chóng khắc phục hậu 
quả, ổn định đời sống nhân dân và tái thiết sau khi thiên tai xảy ra.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



10

1. Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã 
- Tổ chức triển khai Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão tới các thôn trong 

xã. Chỉ đạo các tiểu ban chuyên môn của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã xây dựng kế 
hoạch và phương án của tiểu ban. 

- Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã tổng hợp Kế hoạch và phương án của 
các Tiểu ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị, các thôn.  

2. Ban Chỉ huy Quân sự xã 
Xây dựng phương án hiệp đồng tác chiến, bố trí lực lượng, phương tiện cho việc 

ứng cứu, cứu hộ, chi viện kịp thời cho các trọng điểm đê điều, vùng ngập úng,... trên địa 
bàn xã khi có lệnh. Lập kế hoạch cụ thể về bố trí lực lượng cho các vị trí khi cần huy 
động và cơ động được ngay khi có lệnh. 

3. Công an xã
Có phương án bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão đặc biệt 

là các công trình trên tuyến đê sông Cửu An và các công trình trọng điểm trong nội 
đồng. Xây dựng kế hoạch cụ thể về phân luồng giao thông trong khi xảy ra bão mạnh, 
siêu bão, Ngăn chặn và xử lý các vi phạm nghiêm trọng gây mất an toàn cho đê, kè, 
cống,... 

4. Công chức Giao thông Thủy lợi -NTM
Kiểm tra hệ thống công trình đê điều phòng lũ, tham mưu giúp Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN xã triển khai thực hiện các phương án hộ trên tuyến đê sông Cửu An 
thuộc địa bàn xã. 

5. Kế toán Ngân sách xã 
Giải quyết kinh phí kịp thời cho các việc khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi 

sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.
6. Đài Truyền thanh xã 
Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến thường xuyên về chủ trương, biện 

pháp và tình huống PCTT&TKCN. Đồng thời thông tin kịp thời những chỉ thị, công 
điện, chính sách pháp luật của Nhà nước của huyện và của xã để nhân dân nắm bắt và tổ 
chứng ứng phó. 

7. Trạm Y tế xã
Chuẩn bị thuốc dự phòng, phương tiện cấp cứu và tổ chức các đội cấp cứu lưu 

động để chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân khi có thiên tai xảy ra. 
8. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp
Lập phương án cụ thể từng loại giống cây trồng trên các loại diện tích cao trũng 

và ngoài bãi, có phương án chuyển đổi cây trồng để có thể phục hồi sản xuất nhanh nhất 
khi có lũ bão xảy ra.

Xây dựng phương án chống úng nội đồng. Đồng thời chuẩn bị máy bơm lưu động 
khi cần thiết có thể huy động được ngay. 

9. Công chức Lao động TBXH xã
Có nhiệm vụ phối hợp với BCHQS xã, BCH Đoàn xã điều động nhân lực, lao 

động, chủ động phối kết hợp các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề về đời sống, 
việc làm sau lũ bão. 

10. Công chức Địa chính xây dựng&Môi trường xã
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 Phối hợp cùng Trạm Y tế xã xây dựng Kế hoạch, Phương án bảo vệ môi trường 
trước và sau lũ, bão, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. Đề xuất với UBND xã 
những giải pháp để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là nguồn nước sinh hoạt 
của nhân dân. 

11. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, 
Hội Nông dân, Đoàn thanh niên xã

Chủ động tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt 
động xã hội trong công tác PCTT & TKCN. Thực hiện tốt vai trò là tổ chức xã hội để 
huy động mọi tiềm lực sẵn có trong nhân dân trong việc chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng khi có 
thiên tai xảy ra. 

12. Đối với các ông bà Trưởng thôn các thôn
- Xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão của địa phương theo 

Phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; 
hậu cần tại chỗ). 

- Xây dựng kế hoạch sơ tán dân, chằng chống nhà cửa, kế hoạch đảm bảo hậu 
cần, an ninh trật tự khi sơ tán dân. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 
lệnh sơ tán. 

- Phân công  các ông, bà trong Tiểu Ban phòng chống TT&TKCN duy trì chế độ 
thường trực báo cáo theo quy định. 

- Làm tốt công tác tu bổ sửa chữa các công trình tham gia chống lũ. 
- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư: xe ba gác, đất dự trữ, bảo tải, cọc tre ... để 

sẵn sàng đối phó khi có thiên tai xảy ra. 
- Tổ chức lực lượng ứng cứu tham gia công tác PCTT & TKCN 
- Tuyên truyền sâu rộng công tác phòng chống thiên tai trong nhân dân, chủ động 

xây dựng Kế hoạch và tổ chức lực lượng ứng cứu, làm tốt công tác PCTT & TKCN năm 
2022. Căn cứ vào Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão của Ban Chỉ huy PCTT & 
TKCN xã xây dựng cụ thể kế hoạch, phương án của thôn mình, đồng thời chuẩn bị vật 
tư phương tiện, nhân lực dự phòng phục vụ công tác PCTT & TKCN. 

Trên đây là Phương án Ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn xã Cao 
Thắng năm 2022, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã Cao Thắng yêu cầu các ban, ngành 
đoàn thể, các thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và nội dung Phương án 
nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 
         - BCH PCTT&TKCN huyện;
         - TT HU, TT HĐND xã; để b/c
         - Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 
         - Các, ban, ngành đoàn thể xã; 
         - Lưu: VP.    

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Nhường
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