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KẾ HOẠCH 
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  

huyện Sơn Dương đến năm 2025 

 

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai; ứng phó kịp thời, hiệu 
quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

kinh tế, xã hội của huyện, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2025 như sau: 

I. Các căn cứ pháp lý 

- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

- Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 
hậu quả thiên tai; 

- Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1061/QĐ-TTg ngày 
01/7/2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai; số 

1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 
76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; số 
987/QĐ-TTg ngày 9/7/2020 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW 

ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; số 

18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 về Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin 
thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 về Danh 

mục và các quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị 
chuyên dùng phòng, chống thiên tai; 

- Các Nghị định của Chính phủ: Số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; số 
78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, 

chống thiên tai; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào Quy hoạch, kế 
hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội; Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 
07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, 

chống thiên tai các cấp ở địa phương; 

- Kế hoạch số 425-KH/TU ngày 24/8/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực 

hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; 

- Các Quyết định của UBND tỉnh: số 718/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 về 
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phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; 

số 23/2021/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai thuộc phạm 

vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

- Các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 85/KH-UBND ngày 07/9/2018, ban hành 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về 
công tác phòng, chống thiên tai; số 103/KH-UBND ngày 12/10/2020 về thực hiện 

Kế hoạch số 425-KH/TU ngày 24/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 
Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;  

- Kế hoạch số 13-KH/HU ngày 21/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về 
thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 

II. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai và kỹ 

năng, nhận thức của cộng đồng trong việc chủ động phòng chống thiên tai.  

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ; sự phối hợp chặt chẽ giữa lực 

lượng của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu ứng phó, 
khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.  

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan biết được vai trò, trách nhiệm thực hiện 
hoặc phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch nhằm chủ động 
phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, tái thiết trước mọi tình huống thiên tai 

có thể xảy ra trên địa bàn huyện, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về 
người, tài sản, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường, cơ sở hạ tầng và các 

công trình trọng yếu do thiên tai gây ra; góp phần quan trọng phát triển bền vững 
kinh tế - xã hội của huyện.  

- Dựa trên cơ sở Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của 
UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng, rà 

soát kế hoạch của đơn vị sát với tình hình thực tế nhằm xây dựng một xã hội an 
toàn trước thiên tai. 

2. Yêu cầu 

- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiểm cứu nạn phải được tiến hành 

chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về 
người và tài sản đo thiên tai gây ra.  

- Thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực 
lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ)  và nguyên 
tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.  

- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để 
ứng phó thiên tai đạt hiệu quả của các cấp, các ngành.  

- Chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh 

diễn biến phức tạp (như dịch bệnh Covid-19 hiện nay). 
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- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp 

phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư.  

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

đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của nhân dân trên 
địa bàn huyện. 

III. Đặc điểm chung về tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng: 

1. Vị trí địa lý: Huyện Sơn Dương là một huyện nằm ở phía Nam của tỉnh 

Tuyên Quang; có vị trí địa lý từ 21030’ đến 21050’ độ vĩ bắc, 105015’ đến 105035’ 
độ kinh đông. Cách trung tâm thành phố Tuyên Quang 30km về phía Đông Nam, 
cách Thủ đô Hà Nội 104 km và cách Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài 78 km 

theo hướng Quốc lộ 2C.  

Phía Bắc giáp huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

Phía Đông giáp huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Phía Nam giáp huyện Lập Thạch, 
Sông Lô của tỉnh Vĩnh Phúc; Phía Tây giáp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Với vị 

trí địa lý nằm ở giữa khu vực Đông Bắc và Tây Bắc khu vực miền núi phía Bắc của 
Việt Nam nên tỉnh Tuyên Quang không bị ảnh hưởng bởi các loại hình thiên tai có 

sức tàn phá lớn như: nước biển dâng, bão, siêu bão mà chỉ bị tác động bởi các loại 
hình thiên tai mang tính đặc thù của khu vực như: mưa lớn, ngập lụt cục bộ, lũ quét, 

sạt lở đất, giông lốc sét, mưa đá và trong một vài năm gần đây do anh hưởng của 
biến đổi khí hậu dẫn đến huyện Sơn Dương chịu ảnh hưởng thêm của thiên tai hạn 

hán và rét đậm, rét hại, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng chưa ở mức cao. 

2. Địa hình: Địa hình huyện Sơn Dương khá phức tạp. Rừng núi chiếm tới 
3/4 diện tích toàn huyện và chi phối điều kiện tự nhiên bởi bốn dãy núi Hồng và 

Tam Đảo (phía Đông - Bắc) theo hướng Bắc - Nam tạo thành ranh giới giữa Sơn 
Dương và Thái Nguyên, dãy núi Sáng (phía Nam) chạy từ Đông sang Tây là ranh 

giới giữa Sơn Dương và Vĩnh Phúc. Dãy núi Bầu - Lịch theo hướng Đông Nam - 
Tây Bắc kéo dài từ Sơn Nam đến Đông Thọ chia huyện thành hai khu vực có điều 

kiện tự nhiên tương đối khác biệt.  

- Vùng phía Bắc huyện (01 thị trấn và 13 xã): Thị trấn Sơn Dương, Trung 

Yên, Minh Thanh, Tân Trào, Vĩnh Lợi, Cấp Tiến, Thượng Ấm, Tú Thịnh, Bình Yên, 
Lương Thiện, Hợp Thành, Kháng Nhật, Phúc Ứng, Hợp Hoà. Có vị trí tiếp giáp với 

các huyện Định Hóa, Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên; huyện Lập Thạch của tỉnh Vĩnh 
Phúc và huyện Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang. Vùng này có khu di tích lịch sử 

Quốc gia đặc biệt Tân Trào với trên 130 di tích lịch sử được Trung ương, tỉnh xếp 
hạng. Hiện nay đời sống của nhân dân vùng này còn gặp nhiều khó khăn. Vùng này 

có thế mạnh phát triển kinh tế du lịch và công nghiệp chế biến nông, lâm sản... 

- Vùng phía Nam huyện (gồm 17 xã): Quyết Thắng, Đông Thọ, Đồng Quý, 
Tân Thanh, Đông Lợi, Chi Thiết, Văn Phú, Vân Sơn, Hồng Lạc, Trường sinh, Hào 

Phú, Tam Đa, Phú Lương, Đại Phú, Sơn Nam, Thiện Kế, Ninh Lai. Có vị trí tiếp 
giáp với các huyện Lập Thạch, Sông Lô của tỉnh Vĩnh Phúc; huyện Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ. Vùng này có địa hình đồi núi thấp, bát úp, dốc thoải là vùng tập trung 
nhiều khoáng sản (Barits, fenspat...); vùng nguyên liệu mía tập trung, ổn định... tạo 

điều kiện phát triển công nghiệp sản xuất, chế biên khoáng sản, nông lâm sản do đó 
kinh tế - xã hội vùng này có nhiều phát triển và có sự khác biệt hơn so với các xã 

vùng thượng huyện. Đây là khu vực này có thế mạnh phát triển công nghiệp khai 
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thác, chế biến khoáng sản, nông, lâm sản và dịch vụ thương mại. 

3. Đặc điểm khí tượng, thủy văn: 

3.1. Đặc điểm khí tượng 

Huyện Sơn Dương nằm trong khu vực có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, chịu ảnh 
hưởng của lục địa Bắc Á Trung Hoa. Hàng năm được chia thành 4 mùa, thường chủ 

yếu là 2 mùa rõ rệt, mùa đông lạnh - khô hanh; mùa hè nóng ẩm - mưa nhiều. Mùa 
khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10 

hàng năm. Các đợt mưa vừa, mưa to thường gây ra lũ, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên 
toàn huyện đặc biệt là khu vực vùng núi phía bắc huyện. Các hiện tượng như mưa 
đá, giông lốc thường xảy ra trong giai đoạn giao mùa, từ mùa đông sang mùa hè 

(tháng 3, tháng 4) và từ mùa hè sang mùa đông (tháng 9, tháng 10). 

- Nhiệt độ không khí trung bình năm trên địa bàn huyện phổ biến từ 230 ÷ 

23,40C. Thời gian xuất hiện nắng nóng tập trung chủ yếu vào tháng VI và tháng 
VII, với nhiệt độ cao nhất lên đến 39-400C. Tháng có nhiệt độ thấp nhất thường rơi 

vào tháng chính đông là tháng XII và tháng I với nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 
100C (vùng núi phía bắc thấp hơn). 

- Lượng mưa bình quân hàng năm từ 1.500mm - 1.800mm, nhưng phân bố 
không đều theo thời gian. Lượng mưa tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 9 

chiếm 80-86% lượng mưa của cả năm. Nơi có lượng mưa lớn là ở vùng cao thuộc 
các xã vùng phía Bắc huyện với lượng mưa trên 1800mm. Mưa ít nhất là ở các xã 

thung lũng phía Nam của huyện, với lượng mưa năm từ 1200-1300mm. 

- Độ ẩm trung bình năm ở huyện đạt khoảng từ 83 ÷ 86%. Độ ẩm thấp 
thường xuất hiện vào các tháng mùa khô (tháng 11, 12). Độ ẩm thấp nhất tháng 

thường không vượt quá 40%. 

3.2. Đặc điểm thủy văn 

Huyện Sơn Dương chịu ảnh hưởng chủ yếu chế độ thủy văn của hệ thống 02 
con sông lớn là sông Lô và sông Phó Đáy.  

- Sông Lô bắt nguồn từ Vân Nam - Trung Quốc chảy qua tỉnh Hà Giang 
xuống Tuyên Quang và đi vào địa phận huyện Sơn Dương với diện tích lưu vực 

gần 2.000 km2, lưu lượng nước lớn nhất là 11.700 m3/s, lưu lượng nước nhỏ nhất là 
128 m3/s. Sông Lô có tiềm năng vận tải tốt, nhiều tài nguyên cát, sỏi vật liệu xây 

dựng và là tuyến đường thuỷ quan trọng, nối huyện với các tỉnh lân cận. Sông Phó 
đáy bắt nguồn từ vùng núi Tam Tao (Chợ Đồn - Bắc Kạn) với diện tích lưu vực 

khoảng 640 Km2.  

- Sông Phó Đáy có lòng sông hẹp, nông, khả năng vận tải thuỷ rất hạn chế. 

Ngoài hai sông lớn trên, huyện Sơn Dương còn có nhiều con suối nhỏ khác liên kết 
với nhau tạo thành mạng lưới theo lưu vực các sông chính.  

Mạng lưới sông ngòi của huyện Sơn Dương có vai trò quan trọng đối với sản 

xuất và đời sống; vừa là đường giao thông thuỷ, vừa là nguồn cung cấp nước cho 
nông nghiệp, cho nuôi trồng và đánh bắt thủy sản phục vụ đời sống của nhân dân. 

Tuy nhiên, sông có độ dốc lớn, lòng sông hẹp, nên cũng thường gây nguy hiểm và 
gây lũ lụt ở nhiều vùng thấp vào mùa mưa, đặc biệt tại các xã khu vực ven sông.  

4. Đặc điểm về dân sinh, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng 
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4.1. Tình hình dân sinh:  

Huyện Sơn Dương có tổng diện tích tự nhiên là 790,62 km². Đơn vị hành 

chính huyện gồm 30 xã và 01 thị trấn với 375 thôn, 25 tổ dân phố. Toàn huyện có 
183.738 người, mật độ dân số 233,2 người/km2. Có 22 dân tộc sinh sống, trong đó 
dân tộc thiểu số chiếm 46% dân số toàn huyện, chủ yếu là dân tộc Tày, Dao, Nùng, 

Sán Chay, Sán Dìu, phân bố ở các xã trên địa bàn huyện. 

Tỉ lệ dân số nam và nữ không biến động nhiều, dân số nam thường cao hơn 
dân số nữ nhưng độ chênh lệch không lớn. Đến năm 2019 dân số nam là 92.917 

người, chiếm 50.57% và dân số nữ là 90.821 người, chiếm 49.43%. 

Tổng số người trong độ tuổi lao động trên 123.000 người chiếm khoảng 

67,87% (trong đó trên 50,4% lao động đã qua đào tạo nghề)  đây là nguồn lao động 

dồi dào, có điều kiện phát triển để đáp ứng cho sản xuất các ngành công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông lâm nghiệp sạch tại địa phương. 

Đặc điểm các đối tượng dễ bị tổn thương: 

- Hộ nghèo: Tổng số hộ nghèo toàn huyện là 11.043 hộ/44.172 khẩu, chiếm tỷ 
lệ 21,97%; hộ cận nghèo 3.591 hộ/15.144 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 7,14%. 

- Tỉ lệ đồng bào dân tộc sống trên địa bàn huyện cao (46,0%), trong đó đồng 

bào dân tộc thiểu số là 0,31%, số lượng người cao tuổi (trên 70 tuổi) là 4,57%, 
trong đó người trên 80 tuổi là 13.901 người (chiếm 1,75%). 

- Số người khuyết tật: Toàn huyện có 2.675 người khuyết tật, chiếm tỷ lệ 
1,45% phân bố ở các xã trên địa bàn huyện. 

 4.2. Cơ sở hạ tầng: 

 - Hệ thống giao thông: Toàn huyện có 02 tuyến đường Quốc lộ chạy qua là 

Quốc lộ 2C, Quốc lộ 37 có tổng chiều dài 77,5 km; 02 tuyến đường Tỉnh lộ là 
ĐT186, ĐT185 có tổng chiều dài 106,7 km; các tuyến đường Huyện lộ có tổng 
chiều dài 212,6 km và 1.934 km đường trục xã, liên xã và đường giao thông nông 

thôn; các tuyến đường giao thông cơ bản đã được nhựa hóa, bê tông hóa ơ bản đảm 
bảo thông suốt đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện trong mùa mưa lũ, tuy 

nhiên một số tuyến đường trục thôn tại một số xã (Kháng Nhật, Hợp Hòa, Đông 
Thọ, Thượng Ấm,…) có các cống ngầm, tràn qua đường nên khi có mưa lũ thường 

bị chia cắt trong khoảng thời gian 1 vài giờ đến 1 ngày.  

- Hệ thống trường học: Toàn huyện có 110 trường học (trong đó: 36 trường 
mầm non, 30 trường tiểu học, 31 trường THCS, 06 trường liên cấp tiểu học và 

THCS, 01 trường Dân tộc Nội trú; 06 trường THPT) ; có 42/110 trường đạt chuẩn 
quốc gia, chiếm 38,2% tổng số trường học (06 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 
03 trường liên cấp TH&THCS, 17 trường THCS); cơ sở vật chất trường, lớp học 

trong thời gian qua đã được tập trung đầu tư, tuy nhiên do nguồn lực đầu tư còn 
nhiều hạn chế nên hiện nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là ở các xã 

vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vẫn còn nhiều cơ sở tạm 
bợ, tỉ lệ phòng học bán kiên cố, thiếu kiên cố còn cao , do vậy một số trường học 

vẫn là nơi dễ bị tổn thương khi xảy ra thiên tai, đồng thời chưa đáp ứng được nhu 
cầu là chỗ sơ tán dân khi thiên tai xảy ra.  

- Y tế: Hệ thống y tế đảm bảo tốt cho công tác cấp cứu của người dân, toàn 
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huyện có 01 Trung tâm Y tế huyện, 01 Bệnh viên đa khoa, 03 phòng khám đa khoa 

và 28 trạm tế ở các xã, thị trấn. 

- Điện: Hệ thống điện lưới được phủ khắp 100% khu dân cư toàn huyện, tuy 
nhiên nhiều khu vực hiện nay lưới điện còn yếu kém cần bổ sung và nâng cấp cải tạo 

trong thời gian tới. Khối lượng trạm 110KV đã quá tải nên còn xảy ra tình trạng mất 
điện trên diện rộng do sự cố hoặc phải cắt điện có kế hoạch để sửa chữa. Nhiều xã hạ 

tầng kỹ thuật lưới điện xuống cấp gây thiệt hại và mất an toàn cho ngành điện trong 
mùa mưa, lũ. 

- Thủy lợi: Toàn huyện có 424 công trình thuỷ lợi, trong đó: Hồ chứa 197 

công trình; đập xây 125 công trình; phai tạm: 64 công trình; trạm bơm: 25 công 
trình (Trạm bơm  điện 21 công trình; trạm bơm thuỷ luân 4 công trình); trạm bơm 

dầu 01 công trình; mương tự chảy 7 công trình; rọ thép 5 công trình. Các công trình 
chủ yếu là cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đa số các công trình được xây 

dựng và sử dụng từ lâu hiện nay bị bồi lắng, xuống cấp, hư hỏng cần được đầu tư 
nâng cấp, sửa chữa. 

- Tổng chiều dài tuyến đê dọc sông Lô trên địa bàn huyện L = 36,214 km/7 

xã với 47 cống tiêu qua đê (tại các xã Vĩnh Lợi, Cấp Tiến, Đông Thọ, Quyết Thắng, 
Vân Sơn, Hồng Lạc, Trường Sinh); Tổng chiều dài hệ thống kè dọc sông Phó Đáy 

trên địa bàn huyện L = 13,06 km/5 xã, thị trấn (tại các xã Trung Yên, Minh Thanh, 
Tân Trào, Bình Yên, Thị trấn Sơn Dương). Các công trình đê, kè trên địa bàn huyện 

đã được quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp hiện nay cơ bản hoạt động đảm bảo an 
toàn khi có mưa lũ xảy ra.  

- Hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình: Hệ thống thông tin liên 

lạc đảm bảo thông suốt từ huyện đến các xã, thị trấn; dịch vụ internet, mạng di 
động và hệ thống loa truyền thanh được phủ sóng đến các thôn, tổ dân phố, đảm 

bảo phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền các thông tin đến với người dân.  

- Trụ sở cơ quan, đơn vị: Các trụ sở làm việc; nhà văn hóa huyện, xã; nhà 
văn hóa thôn ở các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện hiện 

nay cơ bản đã được xây dựng kiên cố đảm bảo tốt cho công tác tránh trú của người 
dân khi có thiên tai.  

- Chợ: Tổng số chợ hiện có gồm: 30 chợ, trong đó: 02 chợ thành thị, 28 chợ 

nông thôn (chợ kiên cố: 18 chợ; chợ bán kiên cố: 12 chợ)  đảm bảo ổn định cho 
việc lưu thông hàng hóa trên địa bàn. 

- Nhà ở: Theo kết quả Tổng điều tra năm 2019 có 99,99% số hộ của huyện có 

nhà ở, trong đó khu vực thành thị đạt 100% số hộ có nhà ở; khu vực nông thôn đạt 
99,98% số hộ có nhà ở. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố là 74,43%, tỷ lệ 

hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ là 25,56%; còn một lượng nhỏ dân cư có nhà ở 
tạm bợ. 

- Các điểm tránh trú bão: Toàn huyện có khoảng trên 500 điểm tránh trú tập 

trung có khả năng tránh, trú cho khoảng hơn 25.000 người (các trụ sở cơ quan, 
trường học, nhà văn hóa, ...).  

IV. Đánh giá hiện trạng công tác phòng, chống thiên tai: 

1. Hệ thống chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
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Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, xã được thành lập, kiện toàn hàng 

năm và đều có phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

Hàng năm, cấp huyện, xã đều tổ chức tổng kết công tác PCTT và TKCN, 

triển khai nhiệm vụ của năm sau, cũng như phân công nhiệm vụ cho các cơ quan 
liên quan khi có tình huống xảy ra.  

Khi có dự báo sớm về tình hình thiên tai, Ban chỉ huy cấp huyện ban hành 
các văn bản chỉ đạo Ban chỉ huy cấp xã tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, bám 

sát diễn biến của thời tiết và có các phương án ứng phó kịp thời.  

2. Lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ 
phòng, chống thiên tai  

Cấp huyện: Ban chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện là lực lượng 
thường trực trong công tác tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn.  

Cấp xã: Lực lượng Ban chỉ huy Quân sự xã, công an xã là lực lượng nòng cốt 
tại địa phương trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; ngoài ra còn có các lực 

lượng khác tham gia như: Đoàn thanh niên, hội Cựu chiến binh, Nông dân…, số lượng 
tại từng xã được rà soát, bổ sung, cập nhật hàng năm. Bên cạnh đó các địa phương còn 

huy động nhân lực của các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn phục vụ cho công tác 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) khi cần thiết.  

Toàn huyện hiện nay có 690 phao tròn, 482 áo phao, 04 phao bè, 13 nhà bạt, 
04 chiếc xuồng máy (ca nô) và các trang thiết bị khác. Ngoài ra, huy động xe ô tô 

của các cơ quan cấp huyện để phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn (Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an 
huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm Sơn Dương...); trong trường hợp 

cần thiết UBND các xã, thị trấn sẽ huy động các phương tiện (gồm: xe múc, xe tải, 
ô tô các loại) của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn 

khi có thiên tai xảy ra.  

Dự trữ nhu yếu phẩm: Để chủ động nguồn lương thực, nhiên liệu, hàng năm 

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn hợp đồng các đại lý trên địa bàn dự 
trữ các nhu yếu phẩm thiết yếu để dự phòng cung cấp kịp thời cho nhân dân khi cần 

thiết; tuyên truyền, vận động nhân dân tự dự trữ các mặt hàng thiết yếu đảm bảo tối 
thiểu 7 ngày (lương thực, thực phẩm, đèn pin, nhiên liệu…).  

3. Công tác cứu hộ, cứu nạn 

Sử dụng các lực lượng quân đội, công an, y tế, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, 

lực lượng xung kích, thanh niên tình nguyện, Hội nông dân, các tổ chức chính trị - 
xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Trong đó quân đội, công an, xung kích là 

lực lượng đóng vai trò nòng cốt. 

Ban chỉ huy quân sự huyện sử dụng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị 
động viên và dân quân, tự vệ phối hợp với các lực lượng Công an, các phòng, ban, 

ngành của huyện làm nhiệm vụ PCTT và TKCN; được biên chế gồm: Cơ quan Ban 
Chỉ huy quân sự huyện, 31 Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn. 

Lực lượng dân quân, tự vệ được tổ chức biên chế chặt chẽ phù hợp với tình 
hình hoạt động ở từng địa phương. Thường xuyên xây dựng điều chỉnh, bổ sung hệ 

thống kế hoạch sát với tình hình thực tế của huyện. 
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Hằng năm các lực lượng được tập huấn huấn luyện thông qua diễn tập Ứng 

phó bão lụt, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, lồng ghép các nội dung tài liệu tập 
huấn cho lực lượng dân quân tự vệ... do vậy trình độ khả năng thực hiện nhiệm vụ 

ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

4. Thông tin, truyền thông về phòng, chống thiên tai  

Hệ thống truyền thanh: Ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện có hệ 
thống loa truyền thanh, hệ thống truyền thanh của các xã, huyện đều cung cấp 

thông tin đến được cho các cụm loa ở các địa phương.  

Hệ thống điện, viễn thông: 100% khu dân cư trên địa bàn toàn huyện có hệ 
thống điện lưới chiếu sáng, mạng lưới bưu chính viễn thông với nhiều loại hình 

dịch vụ (điện thoại cố định, điện thoại di động, dịch vụ internet...)  của các nhà 
mạng đã phủ sóng để phục vụ nhu cầu người dân.  

Các phương thức thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai: 
Khi có thiên tai, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện sẽ thông báo bằng văn bản gửi 

các địa phương, đơn vị và chỉ đạo các địa phương thông báo trên hệ thống truyền 
thanh địa phương; ngoài ra khi có thiên tai, Trung tâm Văn hóa, Truyền thôn và Thể 

thao huyện đã sử dụng hệ thống loa di động bằng ô tô để thông báo cho người dân 
tại các khu vực tập trung.  

5. Năng lực, nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống thiên tai  

Về nhận thức, kỹ năng của người dân, cộng đồng về phòng, chống thiên tai 

trên địa bàn huyện còn hạn chế, chưa có nhiều hoạt động hỗ trợ liên quan đến nâng 
cao năng lực, nhận thức, kỹ năng cho cán bộ và người dân về phòng, chống thiên 
tai, biến đổi khí hậu.  

Đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai ở cấp xã, cấp thôn chưa được 
tập huấn, phổ biến thường xuyên về kỹ năng, chuyên môn trong lĩnh vực phòng, 

chống thiên tai.  

6. Hiện trạng các công trình phòng, chống thiên tai ở địa phương   

Các điểm tránh trú tập trung trên địa bàn huyện chủ yếu là trụ sở các cơ 
quan, đơn vị, trường học, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng kiên cố đảm bảo an 

toàn cho người dân trú ẩn khi có thiên tai.  

Hệ thống kè chống sạt lở bờ sông, suối đang từng bước được đầu tư để đảm 

bảo an toàn.  

7. Đánh giá về công tác phục hồi, tái thiết   

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã nắm tình hình, kịp thời thăm hỏi, 

động viên những gia đình bị thiệt hại. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ 
động triển khai, thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động huy động lực 
lượng tại chỗ ứng cứu, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, giúp 

nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống; giao các cơ quan chuyên môn tham mưu, 
đề xuất các biện pháp, kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại; tổng hợp, báo cáo tình 

hình thiệt hại, kết quả khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện về Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo 

quy định. 
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Đối với những ảnh hưởng, thiệt hại khác ở mức độ thấp, chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân, sử dụng ngân sách dự 
phòng của địa phương khắc phục thiệt hại theo đúng quy định nhằm giúp người dân 

ổn định cuộc sống sau thiên tai, các công trình thủy lợi hư hỏng được tu sửa, khắc 
phục đã đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất của nhân dân. 

Khó khăn vướng mắc: Trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai 
còn thiếu, đặc biệt là các vật tư, thiết bị phục vụ công tác khắc phục thiên tai. Kinh 

phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau thiên tai còn hạn chế do khó khăn về nguồn lực 
và kinh phí thực hiện. Chưa có bộ phận, cán bộ chuyên trách để thực hiện các 
nhiệm vụ về phòng chống thiên tai, đặc biệt tại cấp xã. 

Giải pháp khắc phục: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân 
về phòng chống thiên tai; chủ động vật tư, lương thực, trang thiết bị tại hộ gia đình 

để sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Huy động mọi nguồn lực tài chính cho 
công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện xã hội hóa, 

phát huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện thu, nộp 
quản lý và sử dụng Quỹ PCTT được phân cấp sử dụng tại huyện, xã hiệu quả, đúng 

quy định. Xây dựng, thành lập bộ phận, lực lượng chuyên trách về phòng chống 
thiên tai từ cấp xã đến cấp huyện được đào tạo, tập huấn về phòng chống thiên tai. 

8. Nguồn lực tài chính  

Kinh phí sự nghiệp sử dụng cho công tác phòng chống thiên tai cấp huyện, 

xã hàng năm chưa được bố trí. Các công trình phòng chống thiên tai sử dụng nguồn 
kinh phí đầu tư chủ yếu được lồng ghép vào các chương trình MTQG, nguồn vốn 
ngân sách nhà nước hoặc các nguồn hợp pháp khác.  

Các nguồn tài trợ: Nguồn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, ngân sách địa phương, 
Quỹ phòng, chống thiên tai và lồng ghép, huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.  

V. Xác định rủi ro thiên tai  

1. Đánh giá độ lớn của thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện 

Căn cứ các tình huống, các loại hình thiên tai đã xảy ra trên địa bàn huyện; các 
văn bản quy phạm về Luật PCTT, các Quyết định, Nghị định trong lĩnh vực PCTT 

và TKCN, Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai: 

- Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới: Trung bình mỗi năm chịu 

ảnh hưởng của 2-3 cơn bão, các hoàn lưu do bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cao nhất trên địa bàn huyện được xác định là 
cấp 3. 

- Mưa lớn: Là loại hình thiên tai xảy ra thường xuyên trên địa bàn huyện, 

mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 với lượng mưa lớn; mỗi năm xuất hiện 8-10 đợt 
mưa lớn diện rộng, các đợt mưa lớn tập trung từ tháng 6 đến tháng 8. Cấp độ rủi ro 

thiên tai do mưa lớn cao nhất được xác định là cấp 2. 

- Lũ, ngập lụt: Do địa hình dốc lớn, hệ thống sông suối trên địa bàn huyện 

nhiều, trong các tháng mùa mưa với các trận mưa lưu lượng trung bình từ 50mm 
trở lên sau một vài giờ đã có thể xuất hiện lũ trên các lưu vực sông suối nhỏ.  Mùa 

lũ trên sông Lô, sông Phó Đáy bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Mỗi năm 



10 

có từ 8 đến 10 trận lũ. Lũ sớm vào tháng 4 và lũ muộn vào tháng 11. Cấp độ rủi ro 

thiên tai do lũ, ngập lụt cao nhất trên địa bàn huyện được xác định là cấp 3. 

- Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy: Thường xảy ra tại 

thượng và trung nguồn Sông Phó Đáy và các suối Ngòi Cát, Ngòi Liễm, Lê, Từ 
Trầm... gây sạt lở đất ở, đất nông nghiệp ven bờ sông, suối gây chết, bị thương 

người, cuốn trôi nhà, vùi lấp đất canh tác, phá hỏng các công trình cơ sở hạ tầng ảnh 
hưởng tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Đặc biệt là trận lũ trên sông 

Phó Đáy tháng 7 năm 2001 gây ra thiệt hại lớn cho nhân dân trên địa bàn huyện, một 
số tổ dân phố thuộc thị trấn Sơn Dương bị chìm ngập trong nước từ 1-4 m, hàng 
nghìn ha lúa, hoa màu và khu dân cư bị nước lũ tràn qua, hệ thống thông tin liên lạc 

bị tắc nghẽn. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, dòng 
chảy cao nhất trên địa bàn huyện được xác định ở cấp 2. 

- Nắng nóng: Trên địa bàn huyện nắng nóng xảy ra mỗi năm từ 4 đến 11 đợt, 

nhiệt độ trong các khoảng từ 35-370C, 37-390C, 39-410C, kéo dài từ 5 đến 8 ngày. 

Năm 2021, số đợt nắng nóng trên địa bàn huyện có xu hướng xuất hiện xấp xỉ trung 
bình nhiều năm (từ 7-8 đợt), tuy nhiên mức độ không quá gay gắt và kéo dài nhiều 

ngày. Nhiệt độ cao nhất mùa ở mức 37-390C. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng 
cao nhất trên địa bàn huyện được xác định ở cấp 2. 

- Hạn hán: Hạn hán thường xảy ra từ tháng 9 năm trước đến tháng 3 năm 

sau với mức độ khác nhau. Khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất tại các xã khu vực 

phía Nam (các xã Hào Phú, Phú Lương, Tam Đa, Trường Sinh, Hồng Lạc, Đông 
Lợi, Vân Sơn, Văn Phú, Chi Thiết...) . Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán cao nhất 
trên địa bàn huyện được xác định là cấp 2. 

- Rét hại, sương muối: Trong những năm gần đây trên địa bàn huyện xảy ra 

nhiều đợt rét hại gây ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, mỗi năm 

xảy ra 02 đến 05 đợt rét hại. Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, sương muối cao nhất 
được xác định là cấp 2. 

- Lốc, sét, mưa đá: Lốc, sét, mưa đá thường xảy ra trong các tháng 3,4,5 

hàng năm. Trọng điểm là các xã vùng thượng huyện và trung huyện. Đặc biệt đầu 

năm 2020 xảy ra mưa đá, đường kính hạt mưa từ 3,0-5,0 cm đây là trận mưa đá có 
cường độ mạnh trên địa bàn các xã: Tân Trào, Hợp Thành, Bình Yên, Thị trấn Sơn 

Dương làm thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân... Cấp độ 
rủi ro thiên tai do mưa đá, lốc cao nhất được xác định là cấp 2. 

- Cháy rừng tự nhiên: Huyện Sơn Dương có rừng tự nhiên, rừng phòng hộ 

và rừng sản xuất, thuộc khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa hè nóng ẩm - mưa 

nhiều. Nhiệt độ trên địa bàn huyện trong mùa nắng nóng trong vòng 5 năm trở lại 
đây giao động từ trên 350C đến 40,50C kéo dài liên tiếp dưới 10 ngày. Số đợt nắng 
nóng có xu hướng ngày càng gia tăng. Với tình hình nhiệt độ nắng nóng trên địa 

bàn huyện, đặc điểm khí hậu và hiện trạng rừng của huyện xác định cấp độ rủi ro 
thiên tai do cháy rừng tự nhiên của huyện là cấp 1. 

2. Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương 

Căn cứ các tình huống, mức độ ảnh hưởng, tình hình thiệt hại của từng loại 

hình thiên tai đã xảy ra trên địa bàn huyện các số liệu thống kê và các báo cáo đánh 
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giá và tình hình thực tế trên địa bàn huyện; căn cứ dự báo tình hình thiên tai trong 

thời gian tiếp theo xác định tình trạng dễ bị tổn thương của huyện như sau: 

2.1. Đối với áp thấp nhiệt đới, bão  

Theo thống kê nhiều năm trên địa bàn huyện Sơn Dương, hàng năm đều chịu 
ảnh hưởng của hoàn lưu bão hoặc rãnh thấp kết hợp với hoàn lưu bão gây mưa vừa, 

mưa to đến rất to dẫn đến lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đá và ngập lụt, gây thiệt hại 
đến tài sản và tính mạng của người dân. 

Bên cạnh đo với đặc điểm dân cư có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống chiếm 
46% dân số của huyện, đồng bào dân tộc thiểu số là 0,31%; tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ 
lệ 21,97%; số lượng người cao tuổi (trên 70 tuổi) là 4,57%; tỷ lệ người khuyết tật 

chiếm tỷ lệ 1,45% phân bố ở các xã trên địa bàn huyện. 

Đời sống nhân dân trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn, yếu và thiếu về 

khả năng tự phòng vệ, điều kiện phương tiện, trang thiết bị, công cụ, khả năng tiếp 
cận thông tin của một số đồng bào dân tộc thiểu số và các xã vùng đặc biệt khó 

khăn còn thiếu, ý thức về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai còn hạn chế. Công tác 
cảnh báo, thông tin, tuyên truyền còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là từ cấp cơ sở 

đến các hộ gia đình và người dân; một số địa phương còn chủ quan với diễn biến 
thiên tai. Đây là một khó khăn không nhỏ cho việc đảm bảo an toàn về người, và 

vật chất khi có bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến địa bàn huyện. 

2.2. Đối với mưa lớn, lũ, ngập lụt: Mưa lớn là loại hình thiên tai thường 

xuyên xảy ra trên địa bàn huyện, do địa hình độ dốc cao, khả năng tập trung nước 
nhanh tại các khu vực trũng thấp ven sông, suối dẫn đến lũ và ngập lụt. Khu vực 
thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ, ngập lụt trên địa bàn huyện là vùng thung 

lũng ven sông nằm dọc sông Lô, sông Phó Đáy. 

- Tập quán, điều kiện sinh sống của người dân và đồng bào các dân tộc thiểu 

số trên địa bàn huyện thường chọn gần nguồn nước, canh tác ven sông, suối, các 
sườn núi, đồi là những khu vực thường bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra như: lũ 

quét, sạt lở và ngập lụt.  

- Hệ thống trạm quan trắc thủy văn còn thiếu: Hiện nay trên địa bàn huyện và 

lưu vực sông Phó Đáy chưa có trạm thủy văn nên khăn khăn cho công tác dự báo, 
cảnh báo lũ vì thiếu cơ sở dữ liệu. 

 - Hệ thống công trình phòng chống thiên tai của huyện còn một số chưa kiên 
cố. Hệ thống đê Tả sông Lô chạy qua các xã Vĩnh Lợi, Cấp Tiến, Đông Thọ, Quyết 

Thắng, Vân Sơn, Hồng Lạc, Trường Sinh. Các tuyến đê trùng với tuyến đường 
huyện (ĐH.04) kết hợp giao thông đi lại nhiều, hiện tại mặt đê nhiều đoạn đã xuống 

cấp, xuất hiện nhiều ổ gà và lồi lõm trên mặt đê (xã Trường Sinh). Mái đê phía 
sông và phía đồng đều đã xuống cấp, có đoạn không đảm bảo về các thông số kỹ 
thuật, không an toàn. Tại một số vị trí bờ sông đang sạt lở nghiêm trọng gây mất 

đất sản xuất và nguy hiểm đến an toàn đê điều, bao gồm vị trí thôn Cầu Cháy, Vân 
Thành, Bờ Sông, Gò Hu, xã Vĩnh Lợi; thôn Đông Trai xã Đông Thọ; các thông 

Hưng Thịnh, Thái Thịnh, Quyết Thắng, Phú Thọ 1, Phú Thọ 2 xã Trường Sinh... 
Đây là các vị trí sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ cao gây mất an toàn trong mùa mưa 

lũ cần có biện pháp xử lý cấp bách. 

- Hệ thống công trình thủy lợi: Có 76 công trình Thủy lợi bao gồm các phai 
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tạm, rọ thép, mương tự chảy còn ở tình trạng bán kiên cố và công trình tạm. Hệ 

thống kênh mương phục vụ tưới cho lúa và hoa màu và một phần nhỏ cấp nước cho 
nuôi trồng thủy sản; còn 16,87% kênh đất chưa được kiên cố. Các công trình thuỷ 

lợi tạm, bán kiên cố và kênh mương đất có nguy cơ sạt trượt, ách tắc  dòng tiêu 
thoát nước trong mùa mưa gây ngập úng cục bộ và khó khăn dẫn nước tưới cho 

nông nghiệp trong mùa cạn, gây tổn thất dòng chảy. Mặt khác, nhiều công trình hồ 
chứa thủy lợi được đầu tư xây dựng từ lâu, hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp, bồi 

lắng cần được đầu tư nạo vét, sửa chữa, nâng cấp.  

2.3. Đối với lũ quét, sạt lở đất: Huyện Sơn Dương thường xuyên chịu ảnh 
hưởng của lũ quét, sạt lở đất; các khu vực có nguy cơ cao với lũ quét, sạt lở đất là 

vùng thượng và trung nguồn Sông Phó Đáy và các suối Ngòi Cát, Ngòi Liễm, Lê, 
Từ Trầm... thuộc địa bàn huyện, gây ra tình trạng sạt lở đất ở, đất canh tác, nguy cơ 

thiệt hại, bị thương về người, thiệt hại về nhà ở và các công trình cơ sở hạ tầng trên 
địa bàn, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 

Qua số liệu điều tra khảo sát ghi nhận các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá 
như sau:  

- Có 02 xã Kháng Nhật, Tân Thanh được xác định có nguy cơ lũ quét, sạt lở 
đất đá rất cao. 

- Có 08 xã (Hợp Hòa, Hợp Thành, Lương Thiện, Ninh Lai, Tân Trào, Thiện 
Kế, Trung Yên, Tân Thanh) được xác định có nguy cơ trượt lở đất đá cao. 

- Có10 xã (Bình Yên, Chi Thiết, Đại Phú, Đông Lợi, Đồng Quý, Đông Thọ, 
Phú Lương, TT Sơn Dương, Tú Thịnh, Văn Phú) được xác định có nguy cơ trượt lở 
đất đá trung bình. 

- Có 11 xã (Cấp Tiến, Hồng Lạc, Trường Sinh, Minh Thanh, Phúc Ứng, 
Quyết Thắng, Sơn Nam, Tam Đa, Thượng Ấm, Vân Sơn, Vĩnh Lợi ) được xác định 

có nguy cơ trượt lở đất đá thấp. 

- Có 01 xã Hào Phú nguy cơ trượt lở đất đá rất thấp. 

Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá và lũ quét rất cao là những nơi 
có nguy cơ rủi ro cao cho người dân đang sinh sống tại khu vực này, cần có các giải 

pháp di dời dân cư và có biện pháp phòng tránh kịp thời đối với các công trình khác 
đang bị đe dọa. 

2.4. Đối với dông, lốc, sét, mưa đá: Mưa đá, dông, lốc được dự báo thường 
xảy ra trong các tháng 3, 4, 5 hàng năm trên khắp địa bàn huyện. Nguy cơ rủi ro đối 

với loại hình thiên tai này là các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các khu vực 
trên và nhà ở và tính mạng của người dân. Tỷ lệ hộ có nhà ở thiếu kiên cố, đơn sơ 

còn cao; hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn chủ yếu là nông 
nghiệp dễ chịu ảnh hưởng, thiệt hại khi xảy ra mưa đá, dông lốc. 

Bên cạnh đó việc dự báo dông, lốc, mưa đá hết sức khó khăn vì các loại thiên  

tai này thường xảy ra nhanh và bất ngờ khó cảnh báo trước. 

2.5. Đối với nắng nóng: Đối với loại hình thiên tai nắng nóng trên địa bàn 

huyện xảy ra chưa quá gay gắt, trung bình mỗi năm từ 7 đến 8 đợt. Hiện nay, số đợt 
nắng nóng có xu hướng tăng, tuy nhiên mức độ không quá gay gắt và kéo dài nhiều 

ngày. Nhiệt độ cao nhất mùa khả năng ở mức 37-390C, khả năng gây thiệt hại, tổn 
thương do nắng nóng trên địa bàn huyện chưa đến mức lo ngại, xong cần chú ý đến 
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các đối tượng là người già và trẻ em nhỏ, đặc biệt là các khu vực còn thiếu thốn về cơ 

sở vật chất để ứng phó như các khu vực nhà ở còn đơn sơ, thiếu về điện, nước sạch để 
đảm bảo về sức khỏe trong mùa nắng nóng. 

2.6. Đối với hạn hán: Hạn hán thường xảy ra từ tháng 9 năm trước đến 
tháng 3 năm sau, mức độ khác nhau, những đợt hạn nặng đáng kể thường xảy ra 

trong vụ Đông xuân. Trên địa bàn huyện hạn hán thường xảy ra cục bộ, đối tượng 
bị ảnh hưởng gây thiệt hại là diện tích lúa vụ Đông Xuân, các diện tích hoa màu, 

cây ăn quả và khu vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt các khu vực sản xuất nằm ở 
khu vực cuối nguồn nước, cuối các hệ thống kênh dẫn trong mùa kiệt nước không 
đưa tới nơi được. Cần có các giải pháp bổ sung, cải tạo và nâng cấp hệ thống hồ 

chứa cũng như hệ thống các công trình thủy lợi để đảm bảo nguồn nước cho toàn 
bộ diện tích sản xuất nông nghiệp trong các tháng mùa cạn. Theo dõi chặt chẽ 

thông báo xả nước của các hồ thủy điện để thực hiện bơm tưới, điều tiết nước đảm 
bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. 

2.7. Đối với rủi ro thiên tai do cháy rừng tự nhiên: Với 27.725,8 ha diện tích 
đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên là 12.926,3 ha, tỷ lệ che phủ đạt trên 51%. Diễn 

biến về tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, nguy cơ sự thiếu hụt nước trong mùa 
khô kèm theo nền nhiệt độ không khí ngày càng gia tăng thì nguy cơ cháy rừng là 

một rủi ro có thể sẽ xảy ra đối với ngành lâm nghiệp, cần chủ động các biện pháp 
quản lý rừng hiệu quả, cũng như nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo 

vệ và phát triển nguồn tài nguyên rừng của huyện. 

3. Các khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai  

3.1. Khi mưa lớn, có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét  

- Gây xói lở, sạt lở đất hai bên bờ các sông, suối ở các địa phương, trong đó 
trọng điểm các khu vực: Bờ sông Lô (các thôn Cầu Cháy, Vân Thành, Bờ Sông, Gò 

Hu xã Vĩnh Lợi; thôn Phú Lương, Cây Xy xã Cấp Tiến; thôn Mãn Sơn xã Vân Sơn; 
thôn Đông Trai xã Đông Thọ; thôn Hưng Thịnh, Thái Thịnh, Quyết Thắng xã Quyết 

Thắng; thôn Phú Thọ 1, Phú Thọ 2 xã Trường Sinh; bờ Sông Phó Đáy (qua các 
thôn Lập Binh, Khấu Lấu, Đồng Min, Bình Dân, Tân Yên xã Bình Yên; các thôn 

Niếng, Lê, Tân Thành xã Minh Thanh; các thôn Định Chung, Vĩnh Phúc, Phúc 
Vượng, Phúc Hòa xã Phúc Ứng; các thôn Thia, Vĩnh Tân, Bòng, Cả  xã Tân Trào; 

các thôn Ninh Hòa, Cầu Đá, Tân Trào xã Hợp Hòa; các TDP Bắc Hoàng, Làng 
Cả, Tân Thịnh, Thị trấn Sơn Dươn; các thôn Quan Hạ, Ao Búc xã Trung Yên; thôn 

Phố Dò xã Thiện Kế; Suối Thiện Phong (thôn Thiện Phong, xã Thiện Kế) ; suối An 
Mỹ (thôn An Mỹ, xã Đại Phú); Suối Từ Trầm (thôn Từ Trầm, xã Hợp Thành); Suối 

Con (thôn Cẩm Bào, xã Tam Đa). 

- Một số điểm cầu tràn thường xuyên bị ngập khi có mưa lũ tại các xã Hợp 
Thành, Đại Phú, Hợp Hòa, Kháng Nhật, Đông Thọ, Thượng Ấm, Tú Thịnh, Minh 

Thanh... 

- Gây lũ, lũ quét có nguy cơ ảnh hưởng đến các khu vực dân cư: Tại các thôn 

Hoàng Lâu, Trung Long, Khuân Đào xã Trung Yên; thôn Lập Binh, Khấu Lấu, 
Đồng Min, Bình Dân, Tân Yên xã Bình Yên; thôn Niếng, Toa, Lê, Mới, Dõn, Cò, 

Cầu, Cả, Ngòi Trườn, Cảy, Quang Thanh, Tân Thành, Tân Thái xã Minh Thanh; 
thôn Cẩm Bào, Vy Lăng, Lộ Viên xã Tam Đa; thôn Ninh Hòa, Thanh Bình, Thanh 

Sơn, Cầu Đá, Đồng Giang, Đồng Phai, Tân Dân xã Hợp Hòa… 
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- Nguy cơ sạt lở đất ảnh hưởng đến dân cư sống tại ven các sường, taluy đồi, 

núi cao: Tại các thôn Yên Thượng, Đồng Mà, Hoàng Lâu, Khuân Đào xã Trung 
Yên; thôn Lập Bình, Khấu Lấu, Đồng Min, Bình Dân xã Bình Yên; thôn Niếng, 

Toa, Dõn xã Minh Thanh; thôn Trung Tâm xã Kháng Nhật; thôn Tiến Thắng, Hòa 
Bình, Phú Bình xã Cấp Tiến; thôn Làng Hào, Làng Mông, Đông Khê, Y Nhân, Tân 

An xã Đông Thọ; thôn Đồn Hang, Mãn Sơn xã Vân Sơn; thôn Thanh Sơn, Đồng 
Chùa, Đồng Phai xã Hợp Hòa… 

- Gây ách tắc giao thông: Ngập nước cục bộ tuyến đường Quốc lộ 37 (đoạn 
qua thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh; đoạn ngã 3 Ông Việt); sạt lở đất tại các tuyến 
đường giao thông ĐH 08 (Đoạn từ Km5+00 đến Km12+00) qua xã Tân Thanh, xã 

Đông Thọ, tuyến đường giao thông ĐH 15 (Đoạn từ Km0+400 đến Km3+400) qua 
xã Tân Trào; tuyến đường giao thông ĐH 04 (Đoạn Km3+200) qua xã Vĩnh Lợi… 

3.2. Dông lốc, sét, mưa đá: Thường xuất hiện cục bộ  gây tốc, vỡ mái nhà ở, 
làm gãy đỗ, thiệt hại các cây trồng (keo, cao su, cây ăn quả, rau màu….), đỗ ngã các 

bảng tuyên truyền, hệ thống trang trí; hệ thống điện lưới, thông tin truyền thông, các 
cơ quan, công sở, nhà ở dân cư ở các địa phương trên toàn huyện.  

3.3. Rét đậm, rét hại: Thường xuất hiện trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến 
sức khỏe con người (đặc biệt là người già, trẻ nhỏ), sự phát triển cây trồng và vật 

nuôi ở các địa phương. 

3.4. Nắng nóng, gạn hán: Gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tình 

trạng thiếu nước sinh hoạt, sản xuất ở các địa phương.  

3.5. Cháy rừng tự nhiên: Gây thiệt đến diện tích rừng tự nhiên, cây trồng 
lâm nghiệp ở các địa phương. 

VI. Nội dung, biện pháp phòng, chống thiên tai  

1. Biện pháp chung  

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức về nguy cơ 
thiệt hại do thiên tai (bão, lũ …) gây ra; cập nhật chính xác các bản tin dự báo thời 

tiết để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân được biết.  

- Khi có thông tin về dự báo các cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoặc thông tin về 

mưa lũ có khả năng ảnh hưởng đến khu vực, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện 
phân công các thành viên về các xã, thị trấn để đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai 

công tác phòng, chống ở cơ sở; các xã, thị trấn triển khai phương án, nắm tình hình 
diễn biến ở địa phương để phản ánh kịp thời cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN 

huyện và các ngành chức năng biết để có biện pháp xử lý kịp thời.  

- Hàng năm xây dựng phương án ứng phó cụ thể với các loại hình thiên tai và 

cấp độ rủi ro thiên tai tại các cấp. Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN; phân 
công phụ trách để chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo đúng 
phương án đã xây dựng. Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, lực lượng thường trực 

tìm kiếm cứu nạn để thực hiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.  

- Chỉ đại các địa phương trực ban 24/24 giờ để thu thập thông tin, tổng hợp 

báo cáo, thông báo về diễn biến của thiên tai, ứng phó, thiệt hại, … cũng như nhận 
các chỉ đạo của cấp trên để ứng phó kịp thời; lắp đặt các biển báo, chốt trực ở các 

khu vực nguy hiểm không cho người qua lại ở các ngầm, khe suối, các khu vực khả 
năng sạt lở đất, ngập úng khi đang mưa lũ; thông báo tuyên truyền cho người dân 
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không bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi đang lũ.  

- Đôn đốc nhân dân chằng chống nhà cửa, chuồng trại, chuẩn bị sẵng sàng di 
dời tạm thời các hộ có nguy cơ ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng, 

vùng ven sông suối đến nơi an toàn theo kế hoạch. Xây dựng các phương án đảm 
bảo an toàn cho các công trình cơ sở hạ tầng như thủy lợi, hệ thống viễn thông, 

điện lực, nhà ở dân cư… các công trình đang thi công dang dở.  

2. Biện pháp cụ thể  

2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại  

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống 
thiên tai cấp xã (thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn); lồng 

ghép các chương trình của địa phương về nâng cao kiến thức, năng lực và ý thức 
cho người dân về kỹ năng phòng, tránh thiên tai cho cán bộ, công chức cấp xã, lực 

lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Lắp đặt các bảng pa nô, áp phích để 
tuyên truyền về phòng chống thiên tai ở xã, thị trấn.  

- Nâng cấp, sửa chữa hệ thống truyền thanh; hệ thống thông tin, liên lạc để 
đảm bảo người dân ở các địa phương nhận được thông tin về cảnh báo thiên tai ở 

các cấp và tự theo dõi qua dịch vụ mạng; mua sắm các trang thiết bị (loa cầm tay, 
01 máy phát điện, ...) phục vụ cho công tác thông tin, cảnh báo thông suốt từ cấp  

huyện xuống xã, thôn bản khi hệ thống điện bị sự cố.  

- Xây dựng các bản đồ rủi ro thiên tai để phục vụ công tác chỉ huy thực hiện 

các giải pháp ứng phó thiên tai; rà soát thống kê, đánh giá chất lượng nhà ở dân cư 
để có biện pháp chỉ đạo sơ tán.  

- Đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai như: Hệ thống kè 

chống sạt lở bờ sông, suối, ưu tiên thực hiện các công trình cầu giao thông để thay 
thế các ngầm tràn thường xuyên ngập nước; nạo vét khơi thông các bãi bồi giữa các 

khe, suối, sông ở các xã.  

2.2. Ứng phó  

a) Phương châm ứng phó:  

- Đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra 

khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra. Bảo vệ các công trình 

quan trọng về An ninh Quốc gia, phòng, chống thiên tai, công trình trọng điểm trên 

địa bàn tỉnh, đảm bảo các công trình giao thông, thông tin liên lạc hoạt động thông 

suốt. Đảm bảo an ninh trật tự, thông tin liên lạc trong quá trình xử lý, ứng phó với 

rủi ro thiên tai. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh (Ban Chỉ huy PCTT và TKCN) với các cấp, các ngành, các huyện, thành 

phố trong chỉ đạo, chỉ huy phòng chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Huy động nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết theo 

phương châm "Bốn tại chỗ" để ứng phó với thiên tai. Thống kê, đánh giá thiệt hại; 

bảo vệ môi trường, phục hồi sản xuất; hỗ trợ để khắc phục hậu quả, ổn định đời 

sống nhân dân sau thiên tai theo đúng quy định của Nhà nước. 
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- Chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra xem xét đến 

bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp (như dịch bệnh Covid-19 hiện nay). 

b) Phương án ứng phó:  

- Công tác triển khai ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thực hiện theo 

Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện về ban hành 

Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn huyện Sơn Dương. Vận 

dụng linh hoạt, có hiệu quả phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai trong 

tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp hiện nay, các cơ 

quan, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm: 

- Sẵn sàng các phương án sơ tán trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 

có diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, xã. Đối với các địa bàn có diễn biến dịch 

bệnh phức tạp cần tăng cường phương án sơ tán tại chỗ, đảm bảo an toàn cho người 

dân tại các khu vực cách ly, dự kiến nơi sơ tán dân do thiên tai đảm bảo phân luồng 

các đối tượng có nguy cơ dịch bệnh khi sơ tán để tránh lây nhiễm trong cộng đồng. 

- Chuẩn bị các phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, 

các trang thiết bị thiết yếu phòng tránh bệnh tại nơi sơ tán như chất sát khuẩn tay, 

hóa chất khử trùng, khẩu trang, máy đo thân nhiệt..... 

- Lập danh sách các lực lượng phải huy động để ứng phó thiên tai trong 

trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng 

chống thiên tai ở cơ sở. 

- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men, khẩu trang y tế, ... đảm bảo an 

toàn dịch bệnh cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp trong 

trường hợp phải tập trung chỉ đạo hoặc đi kiểm tra hiện trường và các lực lượng 

được huy động tham gia công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.  

- Chuẩn bị các phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ 

thông tin (email, phần mềm, mạng xã hội zalo, facebook, viber ..) phục vụ công tác 

chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó và thông tin về thiên tai giữa Ban Chỉ huy 

phòng chống thiên tai và KCN các cấp, đặc biệt là đối với cấp huyện, cấp xã phù 

hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương. 

* Đối với mưa lớn, lũ, lũ quét  

- Triển khai các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện về các địa 

bàn được phân công để giúp các địa phương chỉ đạo thực hiện phương án ứng phó 
với thiên tai.  

- Chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện phương án ứng phó với các 
tình huống mưa lớn, lũ, lũ quét; thực hiện trực ban 24/24 giờ ở các cấp để theo dõi, 

cập nhật thông tin, thực hiện các biện pháp phòng, tránh, xử lý các tình hướng bất 
lợi về thiên tai; thông báo kịp thời diễn biến của thiên tai (mưa lũ, bão,  áp thấp 

nhiệt đới, lịch xả lũ hồ thủy điện ...) trên hệ thống truyền thanh huyện, xã.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, 

phương tiện, dụng cụ để triển khai xử lý các sự cố về thiên tai trong những trường 
hợp cấp thiết; chốt chặn, cảnh báo, hướng dẫn hoặc cấm người, phương tiện đi vào 
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các tuyến đường thường bị ngập sâu, các cống ngầm qua đường; các khu vực có 

nguy cơ sạt lở đất do mưa lũ và các khu vực nguy hiểm khác.  

- Chỉ đạo kiểm tra các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn để có các giải pháp chỉ 

đạo thực hiện đúng theo các phương án ứng phó với các tình huống đã được phê 
duyệt; sơ tán tạm thời các hộ có nguy cơ ảnh hưởng của lũ, lũ quét, sạt lở đất, vùng 

thấp trũng đến vị trí an toàn.  

* Đối với ảnh hưởng hoàn lưu Bão, Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn 

- Triển khai các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện về các địa 
bàn được phân công để giúp các địa phương chỉ đạo thực hiện phương án ứng phó 
với thiên tai.  

- Thông báo tình hình mưa bão kịp thời và thường xuyên trên hệ thống truyền 
thanh của huyện, xã và các nhiệm vụ cần thực hiện để phòng tránh, giảm nhẹ thiệt 

hại; thực hiện trực ban 24/24 giờ ở các cấp để theo dõi cập nhật thông tin, thực hiện 
các biện pháp phòng, tránh, xử lý các tình hướng bất lợi về thiên tai.  

- Chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các phương án ứng phó như: 
chằng chống nhà cửa, công sở, chuồng trại, đưa vật nuôi đến các vị trí an toàn; chặt 

tỉa các cây có nguy cơ đỗ ngã dọc các tuyến đường, xung quanh nhà ở; triển khai 
cắm các biển báo ở các khu vực nguy hiểm; thông báo cho các hộ trong diện nguy 

cơ ảnh hưởng chuẩn bị sẵn sàng sơ tán đến các vị trí an toàn khi có yêu cầu.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, 

phương tiện, dụng cụ để triển khai xử lý các sự cố về thiên tai trong những trường 
hợp cấp thiết; chốt chặn, cảnh báo, hướng dẫn hoặc cấm người, phương tiện đi vào 
các tuyến đường thường bị ngập sâu, các cống ngầm qua đường; các khu vực có 

nguy cơ sạt lở đất do mưa lũ và các khu vực nguy hiểm khác. 

- Chỉ đạo kiểm tra các thủy điện trên địa bàn để có các giải pháp chỉ đạo thực 

hiện đúng theo các phương án ứng phó với các tình huống đã được phê duyệt; sơ 
tán tạm thời các hộ có nguy cơ ảnh hưởng của lũ, lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp 

trũng đến vị trí an toàn.  

* Đối với rét đậm, sương muối: Chỉ đạo thực hiện các giải pháp để bảo vệ 

người, cây trồng, vật nuôi tránh bị thiệt hại do rét đậm, rét hại; chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ phân công cán bộ xuống địa bàn hướng dẫn 

nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống kịp thời, hiệu quả. 

* Đối với nắng nóng, hạn hán  

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình khô hạn để nhân dân biết, 

chủ động phòng chống hạn; triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh, 

đặc biệt là cho trẻ em và người già khi xảy ra nắng nóng, hạn hán. 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, bố trí diện tích và cơ cấu, thời vụ gieo 

trồng phù hợp với năng lực nguồn nước hiện có; các vùng thường xuyên thiếu nước 

tưới khuyến cáo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp hạn chế 

thiệt hại; tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng nước hợp lý, ứng dụng các biện 

pháp tưới tiên tiến để sử dụng nước tiết kiệm. 

- Tăng cường chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, các Ban quản lý công trình 

thủy lợi cơ sở triển khai nạo vét kênh mương, cống lấy nước, khơi thông dòng 
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chảy, đảm bảo điều kiện dẫn nước thông thoáng đến mặt ruộng; tổ chức theo dõi 

chặt chẽ tình hình nguồn nước; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị 

hỗ trợ cấp nước phòng, chống hạn khi cần thiết, sử dụng nguồn hỗ trợ sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và ngân sách dự phòng để thực hiện các giải pháp 

phòng chống hạn hán. 

* Đối với dông, lốc, sét, mưa đá:  

- Tổ chức thông tin, thông báo kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo có khả 

năng xảy ra lốc, sét, các khu vực bị ảnh hưởng lốc, sét để nhân dân chủ động phòng, 

tránh, ứng phó đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi, cây trồng và các tài sản khác. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân nâng cao chất lượng các công trình, nhà ở; chủ 
động các biện pháp để hạn chế thiệt hại đến cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác.  

2.3. Khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai  

2.3.1. Triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, 

thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm khác  

- Sau thiên tai, các địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 
đối với các gia đình có người chết, người bị thương do thiên tai. Phân phát gạo cứu 

trợ, nhu yếu phẩm, hàng hóa cho nhân dân bị thiệt hại, không để nhân dân bị đói, rét.  

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, các địa 

phương thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn (người mất tích, người bị thương), sơ 
cấp cứu và đưa về cơ sở y tế để điều trị. Cùng với lực lượng xung kích, dân quân tự 

vệ địa phương giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống.  

- Phòng Y tế và Trung tâm Y tế triển khai công tác khám chữa bệnh cho nhân 

dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; cung cấp thuốc chữa bệnh, thuốc tiêu độc, khử trùng 
và hướng dẫn nhân dân làm sạch nguồn nước, vệ sinh môi trường không để dịch 

bệnh bùng phát.  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn tổ chức các hoạt động trợ giúp xã hội đột xuất cho các cá nhân, hộ gia đình 
theo đúng quy định.  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện và các 

Tổ chức chính trị xã hội của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức cứu 
trợ, phân phối hàng, tiền cho người dân bị thiệt hại, nhất là các hộ gia đình chính 

sách và hộ nghèo, sớm ổn định cuộc sống.  

2.3.2. Thống kê, đánh giá thiệt hại, nhu cầu cần hỗ trợ  

Sau khi xảy ra thiên tai (bão, lũ…), UBND các xã, thị trấn phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo các kế hoạch đã xây dựng 

để huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ ... nhằm khắc phục tạm thời các thiệt 
hại; thống kê tình hình thiệt hại, báo cáo lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT, Huyện ủy, 

HĐND, UBND huyện và đề ra biện pháp khắc phục đảm bảo sớm ổn định cuộc 
sống người dân, cụ thể:  

- UBND các xã, thị trấn: Tổ chức đánh giá, xác định thiệt hại trên địa bàn về 
người, nhà cửa, giáo dục, y tế, nông lâm nghiệp, thủy lợi, giao thông, thủy sản, thông 
tin liên lạc, xây dựng, nước sạch vệ sinh môi trường và các công trình khác và báo 

cáo về UBND huyện, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện.  
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- Phòng Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN huyện: Chịu trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp, đề xuất và xử lý khắc phục các 
công trình thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn, kè chống sạt lở khe suối, đất sản xuất, 

các thiệt hại về cây trồng, vật nuôi đảm bảo sớm ổn định sản xuất nông nghiệp.  

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Chịu trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp, đề xuất và 

xử lý khắc phục các thiệt hại về công trình giao thông, hệ thống điện, nước sinh 
hoạt đô thị, hạ tầng kỹ thuật khác và nhà ở (nhà bị sập đổ, nhà bị hư hỏng) để cho 

nhân dân ổn định đời sống.  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chịu trách nhiệm nắm tình hình, 
kiểm tra, thống kê và báo cáo thiệt hại về người (số người chết, người mất tích và 

người bị thương nặng do thiên tai; hộ gia đình thiếu đói trong và sau thiên tai tai) ; 
đề xuất UBND huyện cứu trợ khẩn cấp cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai và 

thực hiện các chế độ chính sách trợ cấp theo đúng quy định.  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chịu trách nhiệm rà soát, cân đối nguồn kinh 

phí để bố trí khắc phục, sửa chữa các công trình bị hư hỏng và đề xuất hỗ trợ kinh 
phí từ cấp tỉnh.  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo thực hiện các hoạt động vệ sinh 
môi trường, không để ô nhiễm môi trường, dễ phát sinh các loại dịch, bệnh sau 

thiên tai.  

- Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm đề 

xuất, kêu gọi hỗ trợ, phối hợp, triển khai khắc phục, xử lý đối với các lĩnh vực 
thuộc chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình được phân công 
quản lý để cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống.  

VII. Tổ chức thực hiện  

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Công an huyện, Ban chỉ 

huy Quân sự huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức triển khai 
thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của 

ngành, cơ quan, đơn vị mình quản lý; tham mưu lồng ghép nội dung phòng chống 
thiên tai vào Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. 

2. UBND các xã, thị trấn: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các nội 
dung của Kế hoạch cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

nhân dân trên địa bàn; xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai 5 năm của địa 
phương; lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào Quy hoạch, kế hoạch phát 

triển ngành kinh tế xã hội thuộc địa bàn quản lý. 

3. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước trên địa bàn (Ban quản lý Khai thác 

công trình Thác Dẫng – Đèo Chắn; Ban quản lý Khai thác công trình Như Xuyên và  
Ban quản lý công trình thủy lợi các xã, thị trấn (Hợp tác xã NLN) ): Căn cứ các nội 
dung của Kế hoạch chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an toàn công trình, 

an toàn vùng hạ lưu và vận hành điều tiết nước đúng quy định khi có thiên tai xảy ra.  

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện): Tham mưu triển khai thực 

hiện Kế hoạch; hàng năm rà soát điều chỉnh Kế hoạch để thực hiện cho phù hợp với 

điều kiện thực tế; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai 
nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn; làm đầu 
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mối liên hệ với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các 

cơ quan cấp tỉnh để lồng ghép, huy động nguồn lực từ Quỹ Phòng, chống thiên tai, 
Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và các dự án về lĩnh vực nông 

nghiệp để triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện 

Sơn Dương đến năm 2025./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;        (B/cáo) 
- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Chánh, các Phó VP UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 
- Thành viên BCH PCTT và KTCN huyện;        (T/hiện); 
- UBND các xã, thị trấn  
- Ban quản lý CTTL xã, thị trấn, liên xã;        
- CV TH NLN (T/d); 
- Lưu VT, Qnn. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 
 

Phạm Hữu Tân 
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