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Phụ lục III 

 BIỆN PHÁP CƠ BẢN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CẤP TỈNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số:       /2021/TT-BNNPTNT ngày     tháng 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:  

a) Biện pháp công trình:  

- Xây dựng, nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai, công trình thủy lợi;  

- Xây dựng, nâng cấp công trình xây dựng có xem xét đến phòng, chống 

thiên tai;  

- Xây dựng, nâng cấp công trình giao thông kết hợp phòng, chống thiên tai;  

- Xây dựng, nâng cấp công trình hạ tầng cấp, thoát nước; công trình neo 

đậu tàu thuyền tránh trú bão (đối với khu vực ven biển, hải đảo);  

- Xây dựng công trình phòng cháy, chữa cháy rừng;  

- Xây dựng công trình đo đạc, giám sát, cảnh báo sớm. 

 - Lồng ghép các nội dung phòng, chống thiên tai trong các chương trình, 

dự án tại địa phương; 

b) Biện pháp phi công trình:  

- Xây dựng cơ chế chính sách; kiện toàn tổ chức, bộ máy và tăng cường 

năng lực;  

- Lập, rà soát và thực hiện các kế hoạch, quy hoạch về phòng, chống thiên tai;  

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo cấp tỉnh;   

- Nâng cao nhận thức, kiến thức cho cộng đồng;  

- Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai ở quy mô cấp huyện ứng với một 

số kịch bản và cấp độ rủi ro thiên tai cụ thể; 

- Thực hiện chương trình trồng, quản lý và bảo vệ rừng. 

2. Biện pháp ứng phó:  

Xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai theo hướng dẫn 

của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; phân giao trách nhiệm ứng phó 

với từng cấp độ rủi ro thiên tai của Ủy ban nhân dân các cấp. Xây dựng các phương 

án ứng phó với các loại hình thiên tai thường gặp xảy ra, trong đó chủ yếu tập trung 

các loại hình thiên tai chính: Đối với bão, mưa, lũ lớn, ngập lụt; sạt lở đất lũ quét; 

lốc, sét; hạn hán; rét hại; một số biện pháp chung trong ứng phó như sau: 

 - Tuyên truyền, thông báo trên các phương tiện phát thanh, truyền hình về 

dự báo, cảnh báo thời gian có khả năng xuất hiện thiên tai, thời tiết nguy hiểm; 

 - Đôn đốc nhân dân chằng chống nhà cửa, chuồng trại (đối với bão), sơ tán 

các hộ có nguy cơ cao ảnh hưởng thiên tai đến nơi ở an toàn theo phương án đã xây 
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dựng; cắt tỉa cành cây, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, lồng bè nuôi trồng thủy sản; 

 - Chỉ đạo nhân dân thu hoạch sớm hoa màu, lúa, thủy sản để giảm thiểu 

thiệt hại; 

 - Chỉ đạo việc giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc 

cấm người, phương tiện đi vào các tuyến đường bị ngập sâu, các cống ngầm qua 

đường; khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất và các khu vực nguy hiểm khác; 

 - Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi, bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ 

phù hợp với khả năng nguồn nước;  

 - Chỉ đạo việc kiểm tra các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương, khơi 

thông dòng chảy, hoàn thiện hệ thống kênh phục vụ tưới tiêu, quản lý phân phối 

nước tưới luân phiên, tiết kiệm nước, thực hiện bơm chống hạn ở những vùng có 

điều kiện đảm bảo nguồn nước chống hạn; 

- Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá, xác định nguồn lực 

phục vụ ứng phó thiên tai; 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả, tái thiết: 

a) Triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ lương thực, thực 

phẩm, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu gồm:  

- Lực lượng cứu hộ, cứu nạn, y tế tổ chức cấp cứu kịp thời người gặp nguy 

hiểm về tính mạng, tìm kiếm người, phương tiện bị mất tích, ưu tiên các đối tượng 

dễ bị tổn thương;  

- Lập các trạm cấp cứu lưu động hoặc phối hợp với địa phương trưng dụng 

các cơ quan, trường học cơ sở y tế tại các khu vực xảy ra thiên tai để tiếp nhận và 

sơ, cấp cứu người bị nạn; 

- Xác định đối tượng, xây dựng biện pháp cứu trợ, hỗ trợ; 

- Xây dựng các lán trại tạm thời cho người bị mất nhà cửa, tiến hành cấp 

phát lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân. 

b) Thống kê, đánh giá thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ gồm:  

- Tổ chức thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra, xác định 

nhu cầu hỗ trợ, đề xuất phương án khắc phục hậu quả kịp thời; 

- Đề xuất kiến nghị hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, giống 

cây trồng, vật nuôi để kịp thời ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất; 

- Vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực bị ảnh hưởng 

bởi thiên tai; 

- Huy động lực lượng, đề xuất giải pháp khôi phục, sửa chữa, nâng cấp công 

trình phòng, chống thiên tai, công trình công cộng. 

c) Xây dựng tái thiết gồm: 
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- Hỗ trợ người dân bị thiệt hại về người, dân sinh, sản xuất theo quy định; 

- Phân bổ kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và nguồn kinh phí dự phòng của 

địa phương để đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng bị thiệt hại sau thiên tai 

theo thứ tự ưu tiên; 

- Tổ chức rà soát lại cấp độ rủi ro của loại hình thiên tai vừa xảy ra so với 

kết quả đánh giá, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp; 

- Tổ chức thực hiện các dự án, chương trình theo kế hoạch cập nhật mới, 

trong đó có dự án bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. 

 


		2021-06-07T15:09:24+0700


		2021-06-07T15:09:21+0700




