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PHƯƠNG ÁN 

Đảm bảo an toàn hồ chứa cho các hồ đập trên địa bàn xã Kỳ Bắc 

(Kèm theo QĐ số140 ngày 08 tháng 06 năm 2022 của UBND xã Kỳ Bắc) 

–––––––––––––––– 
A. HỒ CỎ LĂN:  

I- KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH. 

 Hồ Cỏ Lăn được xây dựng năm 1963 nhưng đã xuống cấp đến năm 2010 thì 

được đầu tư nâng cấp lại lần 1 cho đến nay. 

 1- Các chỉ tiêu kỹ thuật: 

 Hồ Cỏ Lăn được xây dựng năm 1963,đến năm 2010 tu sửa và nâng cấp lại. 

Diện tích hồ 0,8 km2, dung tích: 0,70 ngàn M2, cao trình 10,0, tràn xã lũ 50,5m. 

 2- Đánh giá hiện trạng công trình: 

 2.1 Hiện trạng công trình: Hồ Cỏ Lăn được xây dựng năm 1963 và đã 

được đầu tư nâng cấp lại năm 2010. 

 a- Đập: Được đắp bằng đất, mặt trước có ghép đá hộc, trên thân đê có đổ 

dãy bê tông chắn tràn nước qua thân đê. 

 b- Cống lấy nước dưới đập: Có 2 cống lấy nước ở đập chính. 

 c- Tràn xã lũ: Được bê tông hóa  

 d- Nhà quản lý: Nhà quản lý được xây gần khu vực hồ. 

 đ- Đường cứu hộ: Là con đường lâm nghiệp và đường kinh tế Thạch Khê - 

Vũng Áng chạy qua hồ để ứng cứu. 

 e- Kênh chính: Gồm 2 kênh chính cống số 1 chảy về trọc, kênh 2 từ cống số 

2 chảy về Cơn Chay. 

 2.2 Vật tư dự phòng: 

 + Đá hộc:                50 M3 

 + Rọ sắt:                40 cái 

 + Bao tải:               1000 cái. 

 + Cọc các loại:        500 cọc 

 3- Đánh giá công tác quản lý: 

 a. Giao cho ông Nguyễn Văn Cương ở thôn Kim Sơn là người trực tiếp 

trông coi và bảo vệ hồ đập nhưng điều tiết nước là do Ban khuyến nông xã. 

 b- Kinh nghiệm và xử lý các sự cố và tình huống đã xảy ra trong những 

năm gần đây: Khi có bão lũ xảy ra thì huy động các nguồn lực tại chổ và nguồn 

lực chi viện đồng thời huy động các loại vật liệu cũng như máy móc phương tiện 

trên địa bàn toàn xã. 
 II- PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI- TÌM KIẾM CỨU NẠN 

NĂM 2022 

 1- Phương án tổ chức chỉ huy, điều hành: 

 a- Ban chỉ huy PCLB và TKCN xã Kỳ Bắc. 

 + Địa chỉ: Tại thôn Hợp Tiến - Kỳ Bắc - Kỳ Anh - Hà Tĩnh. 

 + Điện thoại văn phòng: 0979309447 

- Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Đình Tương- Điện thoại: 0979650606 

- Phó ban trực: Đ/c Phan Chí Nguyện - Điện thoại: 0982572537 

b- Chủ quản lý hồ: (Theo yêu cầu chỉ thị 07 của UBND huyện). 



- Họ Và tên: Nguyễn Văn Cương 

- Địa chỉ: thôn Kim Sơn - Kỳ Bắc - Kỳ Anh - Hà Tĩnh 

- Số điện thoại: 034 552 6690 

 2- Công tác tổ chức thường trực: “Bốn tại chổ” trong các cấp địa phương 

gồm: Chi huy tại chổ, Lực lượng tại chổ, Hậu cần tại chổ, Bốn tại chổ trong cộng đồng. 

 3- Phương án kỹ thuật. 

 4- Quan trắc và tuần tra canh gác: 

 a. Quan trắc, kiểm tra: 

 Quan trắc, kiểm tra: Phân công cụ thể cho cán bộ khuyến nông và quản lý hồ 

tổ chức đi kiểm tra công trình, mở sổ theo dõi các thông số thấm, tình trạng kỹ 

thuật của các hạng mục công trình, thiết bị một cách thường xuyên, định kỳ, ghi 

chép đầy đủ quy trình, quy phạm quy định. 

 b- Tuần tra canh gác: 

 Tuần tra, canh gác: lực lượng thường trực 24/24 giờ. cứ 2 giờ có một kíp 

tuần tra gồm từ 2 đến 3 người, kiểm tra toàn bộ khu vực công trình, thiết bị máy 

móc tại đầu mối và đo mực nước trong hồ, mực nước vùng hạ du báo cáo về Ban 

chỉ huy PCTT và TKCN công trình và ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện. 

 5- Xử lý một số tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong mùa mưa lũ: 

 6- Phương án huy động lực lượng ứng cứu: 

 + Lực lượng tại chổ: 30 người. 

 + Lực lượng chi viện: 80 người. 

 + Vị trí tập kết cụ thể như sau: 

 Vị trí mặt bằng triển khai thực hiện phương án PCTT- TKCN, cứu hộ là vị 

trí nhà trực hồ Ba Khe. 

 7- Phương án huy động vật tư phương tiện: 

 a- Vật tư: 

 + Vật tư tại chổ: Đá hộc, bao tải, rọ sắt, rơm rạ, cọc các loại, mên. 

 + Vật tư huy động trong dân: rơm rạ, tre, cây bạch đàn, mên. 

 b- Phương tiện: Máy ngoạm, xe tải, xe bò lốp, xe máy cá nhân. 

 8- Phương án tổ chức hậu cần, thông tin liên lạc: 

 a- Tổ chức hậu cần: 

 Sử dụng hậu cần tại chổ được chuẩn bị trước (chủ yếu lương thực mì tôm, 

lương khô, nước lọc, thuốc men và dụng cụ sơ cứu, đủ dùng ít nhất trong 3 ngày). 

 b- Thông tin liên lạc: 

 Sử dụng máy liên lạc của UBND xã, di động cá nhân. 

 9- Phương án sơ tán dân vùng hạ du hồ chứa. 

 Đã có phương án riêng cho từng vùng  
 III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 Căn cứ nội dung, phương án PCTT và TKCN công trình và các quy trinh, 

quy phạm các quy định hiện hành, tổ chức quản lý, vận hành, điều tiết hồ chứa, sửa 

chữa duy tu bảo dưỡng công trình bảo đảm an toàn, ổn định trong mọi tình huống. 

Một số nội dung cụ thể: 
 a- Thường xuyên kiểm tra tổ chức vận hành cống lấy mước, tràn xả lũ. 

 b- Trước mùa mưa lũ tiến hành kiểm tra công trình hồ đập và có kế hoạch 



sửa chữa các hư hỏng nếu có, kịp thời tổ chức tu sửa, duy tu bảo dưỡng hệ thống 

cơ khí, đảm bảo công trình an toàn ổn định trong mùa mưa lũ. 

 c- Khi có tin bão gần chủ hồ đập và Ban chỉ huy PCTT - TKCN xã phải có 

mặt tại các vị trí xung yếu công trình để kiểm tra xử lý tình huống. 

 d- Để đảm bảo an tòa cho tuyến kênh chính, chủ động nâng toàn bộ cánh cửa 

cống xả đáy trên hệ thống ngay sau khi kết thúc tưới nước hè thu 2022. Khi cần 

thiết có thể mở tiêu qua các cống tưới nước. 

 e- Trong thời gian bão lũ tổ chức theo dõi, kiểm tra hiện trạng công trình 

theo quy định, xử lý tạm thời các sự cố (nếu có) và báo về Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN công trình và Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh biết theo dõi và chỉ đạo. 

 g- Sau các đợt mưa, bão, lũ thành lập đoàn kiểm tra đánh giá hư hỏng công 

trình, tổng hợp báo cáo cấp trên đề xuất phương án xử lý và tổ chức xử lý kịp thời. 

 h- Kết thúc mùa mưa bão tổng hợp báo cáo đúc rút kinh nghiệm. Chủ động 

nắm chắc tình hình diễn biến để chỉ đạo tổ chức lực lượng ứng phó với bão lũ và 

tập trung xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. 

 Xây dựng kế hoạch phương án PCBL cụ thể sát thực tế với tình hình của địa 

phương, chủ động kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN đồng bộ từ xã đến đơn 

vị thôn. Huy động kịp thời lực lượng ứng phó tại chổ có biện pháp quản lý chặt 

chẽ, nghiêm túc lực lượng này. 

 Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, thông báo và triễn khai kịp thời cac 

công điện, văn bản chỉ đạo của cấp trên để nhân dân chủ động phòng chống bão, lũ. 

 Chủ động triển khai khắc phục trước một bước, đặc biệt các công trình trọng 

điểm, công trình có nguy cơ tàn phá cao. 

 Nâng cao vai trò chỉ huy, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và phát huy sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn xóm trong công tác PCLB. 

 Tập trung chỉ huy, chỉ đạo tốt công tác phối hợp nhuần nhuyễn, kịp thời hoạt 

động của 2 ngành Quân sự và Công an trong phòng chống lụt bão. 
B. HỒ BA KHE: 

I- KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH. 

 Hồ Ba Khe được xây dựng năm 1961 nhưng đã xuống cấp đến năm 2002   

thì được đầu tư nâng cấp lại. 

 1- Các chỉ tiêu kỹ thuật: 

 Hồ Ba Khe được xây dựng năm 1961.Năm 1982 tu sửa đến năm 2002 tu sửa 

lần 2 Diện tích hồ 1,8 km2, dung tích: 88 ngàn M2, cao trình 18,5, tràn xã lũ 16,3. 

 2- Đánh giá hiện trạng công trình: 

 2.1 Hiện trạng công trình: Hồ Ba Khe được xây dựng năm 1961 và đã 

được đầu tư nâng cấp lại năm 1982 và năm 2002. 

 a- Đập: Được đắp bằng đất, mặt trước có ghép đá hộc, trên thân đê có đổ 

dãy bê tông chắn tràn nước qua thân đê. 

 b- Cống lấy nước dưới đập: Có 2 cống lấy nước ở đập chính. 

 c- Tràn xã lũ: Được bê tông hóa  

 d- Nhà quản lý: Nhà quản lý được xây gần khu vực hồ. 

 đ- Đường cứu hộ: Là con đường liên xã Kỳ Bắc và Cẩm Lĩnh huyện Cẩm 

Xuyên. 



 e- Kênh chính: Gồm 1 kênh chính chảy từ thôn Lạc Tiến qua Kim Sơn về 

Phương Giai. 

 2.2 Vật tư dự phòng: 

 + Đá hộc: 70 M3 

 + Rọ sắt: 50 cái 

 + Bao tải:1200 cái. 

 + Cọc các loại:  500 cọc 

 3- Đánh giá công tác quản lý: 

 a. Giao cho ông Nguyễn Văn Dũng ở thôn Kim Sơn là người trực tiếp trông 

coi và bảo vệ hồ đập nhưng điều tiết nước là do Ban khuyến nông xã. 

 b- Kinh nghiệm và xử lý các sự cố và tình huống đã xảy ra trong những 

năm gần đây: Khi có bão lũ xảy ra thì huy động các nguồn lực tại chổ và nguồn 

lực chi viện đồng thời huy động các loại vật liệu cũng như máy móc phương tiện 

trên địa bàn toàn xã.  
II- PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO- TÌM KIẾM CỨU NẠN 

NĂM 2022. 

 1- Phương án tổ chức chỉ huy, điều hành: 

 a- Ban chỉ huy PCLB và TKCN xã Kỳ Bắc. 

 + Địa chỉ: Tại thôn Lạc Tiến - Kỳ Bắc - Kỳ Anh - Hà Tĩnh. 

 + Điện thoại văn phòng: 0979309447 

- Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Đình Tương- Điện thoại: 0979650606 

- Phó ban trực: Đ/c Phan Chí Nguyện - Điện thoại: 0982572537 

b- Chủ quản lý hồ: (Theo yêu cầu chỉ thị 07 của UBND huyện). 

- Họ và tên: Hoàng Văn Tuấn 

- Địa chỉ: thôn Kim Sơn - Kỳ Bắc - Kỳ Anh - Hà Tĩnh 

- Số điện thoại: 0979111560 

2- Công tác tổ chức thường trực: “Bốn tại chổ” trong các cấp địa phương gồm: 

Chi huy tại chổ, Lực lượng tại chổ, Hậu cần tại chổ, Bốn tại chổ trong cộng đồng. 

 3- Phương án kỹ thuật. 

 4- Quan trắc và tuần tra canh gác: 

 a. Quan trắc, kiểm tra: 

 Quan trắc, kiểm tra: Phân công cụ thể cho cán bộ khuyến nông và quản lý hồ 

tổ chức đi kiểm tra công trình, mở sổ theo dõi các thông số thấm, tình trạng kỹ 

thuật của các hạng mục công trình, thiết bị một cách thường xuyên, định kỳ, ghi 

chép đầy đủ quy trình, quy phạm quy định. 

 b- Tuần tra canh gác: 

 Tuần tra, canh gác: lực lượng thường trực 24/24 giờ. cứ 2 giờ có một kíp 

tuần tra gồm từ 2 đến 3 người, kiểm tra toàn bộ khu vực công trình, thiết bị máy 

móc tại đầu mối và đo mực nước trong hồ, mực nước vùng hạ du báo cáo về Ban 

chỉ huy PCTT và TKCN công trình và ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện. 

 5- Xử lý một số tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong mùa mưa lũ: 

 6- Phương án huy động lực lượng ứng cứu: 

 + Lực lượng tại chổ:        40 người. 

 + Lực lượng chi viện:      80 người. 



 + Vị trí tập kết cụ thể như sau: 

 Vị trí mặt bằng triễn khai thực hiện phương án PCTT- TKCN, cứu hộ là vị 

trí nhà trực hồ Ba Khe. 

 7- Phương án huy động vật tư phương tiện: 

 a- Vật tư: 

 + Vật tư tại chổ: Đá hộc, bao tải, rọ sắt, rơm rạ, cọc các loại, mên. 

 + Vật tư huy động trong dân: rơm rạ, tre, cây bạch đàn, mên. 

 b- Phương tiện: Máy ngoạm, xe tải, xe bò lốp, xe máy cá nhân. 

 8- Phương án tổ chức hậu cần, thông tin liên lạc: 

 a- Tổ chức hậu cần: 

 Sử dụng hậu cần tại chổ được chuẩn bị trước (chủ yếu lương thực mì tôm, 

lương khô, nước lọc, thuốc men và dụng cụ sơ cứu, đủ dùng ít nhất trong 3 ngày). 

 b- Thông tin liên lạc: 

 Sử dụng máy liên lạc của UBND xã, di động cá nhân. 

 9- Phương án sơ tán dân vùng hạ du hồ chứa. 

 Đã có phương án riêng cho từng vùng  

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

Căn cứ nội dung, phương án PCTT và TKCN công trình và các quy trình, 

quy phạm các quy định hiện hành, tổ chức quản lý, vận hành, điều tiết hồ chứa, sửa 

chữa duy tu bảo dưỡng công trình bảo đảm an toàn, ổn định trong mọi tình huống. 

Một số nội dung cụ thể: 
 a- Thường xuyên kiểm tra tổ chức vận hành cống lấy mước, tràn xả lũ. 

 b- Trước mùa mưa lũ tiến hành kiểm tra công trình hồ đập và có kế hoạch 

sửa chữa các hư hỏng nếu có, kịp thời tổ chức tu sửa, duy tu bảo dưỡng hệ thống 

cơ khí, đảm bảo công trình an toàn ổn định trong mùa mưa lũ. 

 c- Khi có tin bão gần chủ hồ đập và Ban chỉ huy PCTT - TKCN xã phải có 

mặt tại các vị trí xung yếu công trình để kiểm tra xử lý tình huống. 

 d- Để đảm bảo an tòa cho tuyến kênh chính, chủ động nâng toàn bộ cánh cửa 

cống xả đáy trên hệ thống ngay sau khi kết thúc tưới nước hè thu 2022. Khi cần 

thiết có thể mở tiêu qua các cống tưới nước. 

 e- Trong thời gian bão lũ tổ chức theo dõi, kiểm tra hiện trạng công trình 

theo quy định, xử lý tạm thời các sự cố (nếu có) và báo về Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN công trình và Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh biết theo dõi và chỉ đạo. 

 g- Sau các đợt mưa, bão, lũ thành lập đoàn kiểm tra đánh giá hư hỏng công 

trình, tổng hợp báo cáo cấp trên đề xuất phương án xử lý và tổ chức xử lý kịp thời. 

 h- Kết thúc mùa mưa bão tổng hợp báo cáo đúc rút kinh nghiệm. Chủ động 

nắm chắc tình hình diễn biến để chỉ đạo tổ chức lực lượng ứng phó với bão lũ và 

tập trung xử lý có hiệu qur các tình huống xảy ra. 

 Xây dựng kế hoạch phương án PCBL cụ thể sát thực tế với tình hình của địa 

phương, chủ động kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN đồng bộ từ xã đến đơn 

vị thôn. Huy động kịp thời lực lượng ứng phó tại chổ có biện pháp quản lý chặt 

chẽ, nghiêm túc lực lượng này. 

 Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, thông báo và triễn khai kịp thời cac 

công điện, văn bản chỉ đạo của cấp trên để nhân dân chủ động phòng chống bão, lũ. 



 Chủ động triển khai khắc phục trước một bước, đặc biệt các công trình trọng 

điểm, công trình có nguy cơ tàn phá cao. 

 Nâng cao vai trò chỉ huy, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và phát huy sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn xóm trong công tác PCLB. 

 Tập trung chỉ huy, chỉ đạo tốt công tác phối hợp nhuần nhuyễn, kịp thời hoạt 

động của 2 ngành Quân sự và Công an trong phòng chống lụt bão.   
C. HỒ KHE CHỌ: 

I- KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH. 

 Hồ Khe Chọ được xây dựng năm 1973 nhưng đã xuống cấp đến năm 2011 

thì được đầu tư nâng cấp lại lần 1 cho đến nay. 

 1- Các chỉ tiêu kỹ thuật: 

 Hồ Khe Chọ được xây dựng năm 1973 đến năm 2011 tu sửa và nâng cấp lại 

. Diện tích hồ 0,7 km2, dung tích: 0,20 ngàn M2, cao trình 7,0, tràn xã lũ 15m. 

 2- Đánh giá hiện trạng công trình: 

 2.1 Hiện trạng công trình: Hồ Khe Chọ được xây dựng năm 1973 và đã 

được đầu tư nâng cấp lại năm 2011. 

 a- Đập: Được đắp bằng đất, mặt trước có ghép đá hộc. 

 b- Cống lấy nước dưới đập: Có 1 cống lấy nước ở đập chính. 

 c- Tràn xã lũ: Được bê tông hóa  

 d- Nhà quản lý: Nhà quản lý giao cho Ban chỉ huy thôn Đông Tiến. 

 đ- Đường cứu hộ: Là con đường lâm nghiệp phục vụ dân sinh chạy qua hồ 

để ứng cứu. 

 e- Kênh chính: Gồm kênh chính cống số 1chảy về đồng Cơn Bùi. 

 2.2 Vật tư dự phòng: 

 + Đá hộc:               30 M3 

 + Rọ sắt:                30 cái 

 + Bao tải:               800 cái. 

 + Cọc các loại:       200 cọc 

 3- Đánh giá công tác quản lý: 

 a. Giao cho Ban chỉ huy thôn Đông Tiến trực tiếp trông coi và bảo vệ hồ đập 

nhưng điều tiết nước là do Ban khuyến nông xã. 

 b- Kinh nghiệm và xử lý các sự cố và tình huống đã xảy ra trong những 

năm gần đây: Khi có bão lũ xảy ra thì huy động các nguồn lực tại chổ và nguồn 

lực chi viện đồng thời huy động các loại vật liệu cũng như máy móc phương tiện 

trên địa bàn toàn xã.  
II- PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO- TÌM KIẾM CỨU NẠN 

NĂM 2022. 

 1- Phương án tổ chức chỉ huy, điều hành: 

 a- Ban chỉ huy PCLB và TKCN xã Kỳ Bắc. 

 + Địa chỉ: Tại thôn Đông Tiến - Kỳ Bắc - Kỳ Anh - Hà Tĩnh. 

 + Điện thoại văn phòng: 0985 719 338 

- Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Đình Tương- Điện thoại: 0979650606 

- Phó ban trực: Đ/c Phan Chí Nguyện - Điện thoại: 0982572537 

b- Chủ quản lý hồ: (Theo yêu cầu chỉ thị 07 của UBND huyện). 



 - Ban chỉ huy thôn Đông Tiến 

- Địa chỉ: thôn Đông Tiến - Kỳ Bắc - Kỳ Anh - Hà Tĩnh 

 2- Công tác tổ chức thường trực: “Bốn tại chổ” trong các cấp địa phương gồm: 

Chi huy tại chổ, Lực lượng tại chổ, Hậu cần tại chổ, Bốn tại chổ trong cộng đồng. 

 3- Phương án kỹ thuật. 

 4- Quan trắc và tuần tra canh gác: 

 a. Quan trắc, kiểm tra: 

 Quan trắc, kiểm tra: Phân công cụ thể cho cán bộ khuyến nông và quản lý hồ 

tổ chức đi kiểm tra công trình, mở sổ theo dõi các thông số thấm, tình trạng kỹ 

thuật của các hạng mục công trình, thiết bị một cách thường xuyên, định kỳ, ghi 

chép đầy đủ quy trình, quy phạm quy định. 

 b- Tuần tra canh gác: 

 Tuần tra, canh gác: lực lượng thường trực 24/24 giờ. cứ 2 giờ có một kíp 

tuần tra gồm từ 2 đến 3 người, kiểm tra toàn bộ khu vực công trình, thiết bị máy 

móc tại đầu mối và đo mực nước trong hồ, mực nước vùng hạ du báo cáo về Ban 

chỉ huy PCTT và TKCN công trình và ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện. 

 5- Xử lý một số tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong mùa mưa lũ: 

 6- Phương án huy động lực lượng ứng cứu: 

 + Lực lượng tại chổ:        20 người. 

 + Lực lượng chi viện:      60 người. 

 + Vị trí tập kết cụ thể như sau: 

 Vị trí mặt bằng triễn khai thực hiện phương án PCTT- TKCN, cứu hộ là vị 

trí hội trường thôn Đông Tiến. 

 7- Phương án huy động vật tư phương tiện: 

 a- Vật tư: 

 + Vật tư tại chổ: Đá hộc, bao tải, rọ sắt, rơm rạ, cọc các loại, mên. 

 + Vật tư huy động trong dân: rơm rạ, tre, cây bạch đàn, mên. 

 b- Phương tiện: Máy ngoạm, xe tải, xe bò lốp, xe máy cá nhân. 

 8- Phương án tổ chức hậu cần, thông tin liên lạc: 

 a- Tổ chức hậu cần: 

 Sử dụng hậu cần tại chổ được chuẩn bị trước (chủ yếu lương thực mì tôm, 

lương khô, nước lọc, thuốc men và dụng cụ sơ cứu, đủ dùng ít nhất trong 3 ngày). 

 b- Thông tin liên lạc: 

 Sử dụng máy liên lạc của UBND xã, di động cá nhân. 

 9- Phương án sơ tán dân vùng hạ du hồ chứa. 

 Đã có phương án riêng cho từng vùng  

 III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 Căn cứ nội dung, phương án PCTT và TKCN công trình và các quy trinh, 

quy phạm các quy định hiện hành, tổ chức quản lý, vận hành, điều tiết hồ chứa, sửa 

chữa duy tu bảo dưỡng công trình bảo đảm an toàn, ổn định trong mọi tình huống. 

Một số nội dung cụ thể: 
 a- Thường xuyên kiểm tra tổ chức vận hành cống lấy mước, tràn xả lũ. 

 b- Trước mùa mưa lũ tiến hành kiểm tra công trình hồ đập và có kế hoạch 

sửa chữa các hư hỏng nếu có, kịp thời tổ chức tu sửa, duy tu bảo dưỡng hệ thống 



cơ khí, đảm bảo công trình an toàn ổn định trong mùa mưa lũ. 

 c- Khi có tin bão gần chủ hồ đập và Ban chỉ huy PCTT - TKCN xã phải có 

mặt tại các vị trí xung yếu công trình để kiểm tra xử lý tình huống. 

 d- Để đảm bảo an tòa cho tuyến kênh chính, chủ động nâng toàn bộ cánh cửa 

cống xả đáy trên hệ thống ngay sau khi kết thúc tưới nước hè thu 2022. Khi cần 

thiết có thể mở tiêu qua các cống tưới nước. 

 e- Trong thời gian bão lũ tổ chức theo dõi, kiểm tra hiện trạng công trình 

theo quy định, xử lý tạm thời các sự cố (nếu có) và báo về Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN công trình và Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh biết theo dõi và chỉ đạo. 

 g- Sau các đợt mưa, bão, lũ thành lập đoàn kiểm tra đánh giá hư hỏng công 

trình, tổng hợp báo cáo cấp trên đề xuất phương án xử lý và tổ chức xử lý kịp thời. 

 h- Kết thúc mùa mưa bão tổng hợp báo cáo đúc rút kinh nghiệm. Chủ động 

nắm chắc tình hình diễn biến để chỉ đạo tổ chức lực lượng ứng phó với bão lũ và 

tập trung xử lý có hiệu qur các tình huống xảy ra. 

 Xây dựng kế hoạch phương án PCBL cụ thể sát thực tế với tình hình của địa 

phương, chủ động kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN đồng bộ từ xã đến đơn 

vị thôn. Huy động kịp thời lực lượng ứng phó tại chổ có biện pháp quản lý chặt 

chẽ, nghiêm túc lực lượng này. 

 Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, thông báo và triễn khai kịp thời các 

công điện, văn bản chỉ đạo của cấp trên để nhân dân chủ động phòHng chống bão, lũ. 

 Chủ động triển khai khắc phục trước một bước, đặc biệt các công trình trọng 

điểm, công trình có nguy cơ tàn phá cao. 

 Nâng cao vai trò chỉ huy, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và phát huy sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn xóm trong công tác PCLB. 

 Tập trung chỉ huy, chỉ đạo tốt công tác phối hợp nhuần nhuyễn, kịp thời hoạt 

động của 2 ngành Quân sự và Công an trong phòng chống lụt bão. 
* KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT. 

 Hiện nay các công trình hồ đập trên địa bàn được nâng cấp lưu lượng nước 

tương đối lớn đề nghị huyện hỗ trợ áo phao cho công tác phòng chống lụt bão để 

ứng cứu tại các công trình hồ đập đề phòng khi có sự cố xảy ra. 

 Đề nghị UBND huyện các cơ quan chức năng quan tâm một số hạng mục 

công trình GTNT- GTNĐ và một số kênh mương xung yếu đã xuống cấp./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban chỉ huy PCLB huyện. 

- Tiểu ban kỹ thuật. 

- TT Đảng ủy- HĐND-UBND 

- Lưu VP UBND xã 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

TRƯỞNG BAN 
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