
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THIỆU HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /BC-UBND 

 

Thiệu Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

 

           BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2022 

 
                   

Thực hiện Công văn số 5170/SNN&PTNT-TL ngày 25/11/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai 

quốc gia năm 2022 và đề xuất kế hoạch thực hiện năm 2023. UBND huyện Thiệu 

Hóa báo cáo tình hình thực hiện như sau:  

1. Đánh giá kết quả thực hiện  

1.1. Đặc điểm tình hình 

- Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên 159,9km2; trên địa bàn huyện có 3 sông 

lớn chảy qua là sông Mã, sông Chu, sông Cầu Chày; ngoài ra còn có sông Dừa, 

sông Mậu Khê. Là huyện có hệ thống công trình: đê, kè, cống... lớn được hình 

thành qua nhiều thời kỳ, thường xuyên được tu bổ, nâng cấp.  

- Về đê điều: Hệ thống đê trên địa bàn gồm có 102,2 km cụ thể như sau: 

+ Tuyến đê hữu sông Chu từ K27+800 K48+500 là đê cấp I dài 20,7 km. 

+ Tuyến đê tả sông Chu từ K19+800K42+00 là đê cấp II dài dài 22,2 Km. 

+ Tuyến đê hữu sông Mã từ: K27+400  K36+00 là đê cấp II  dài 8,6 km. 

+ Tuyến đê hữu sông Cầu Chày là đê cấp IV dài 17,14km. 

+ Tuyến đê tả, hữu sông Dừa là đê cấp V dài 16,26 km. 

+ Tuyến đê tả, hữu sông Mậu Khê chưa được phân cấp đê dài 17,3 km. 

+ Ngoài ra còn có nhiều tuyến kè lát mái, kè mỏ hàn, cống trên đê, điếm 

canh đê, cửa khẩu, bãi vật tư dự trữ PCLB ... 

- Về công trình Thủy lợi: 

Trên địa bàn huyện có 2 hệ thống tưới tự chảy Sông Chu và Nam Sông Mã, 

ngoài ra còn 9 xã có vùng ngoài hệ thống (tự phục vụ); trong đó có trên 53 trạm 

bơm tưới phục vụ tưới ..Về tiêu trên địa bàn có 2 trục tiêu chính là sông Dừa, sông 

Mậu khê và 4 trạm bơm tiêu với quy mô 15.000 - 37.000m3/h/trạm. 

1.2. Chỉ đạo của UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS huyện 

- Căn cứ Kế hoạch Phòng, chống thiên tai, giai đoạn 2021 - 2025 của huyện, 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã 

xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai của phòng, ban, ngành, đơn vị, 
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địa phương mình; lồng ghép nội dụng phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát 

triển của ngành, đơn vị để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, hằng năm sơ kết, tổng kết báo cáo UBND huyện 

kết quả thực hiện. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách về thủy lợi, đê điều, 

phòng, chống thiên tai đến mọi người dân; thông tin chính xác, kịp thời về thiên 

tai, rủi ro thiên tai tới người dân, chú trọng các đối tượng dễ bị tổn thương như 

người già, trẻ em, gia đình chính sách... 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công trách nhiệm đối với các tổ 

chức, cá nhân, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo 

phương châm “bốn tại chỗ” 

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

tập huấn, phổ biến kỹ năng cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cho 517 

người cấp xã. 

1.3. Kết quả thực hiện năm 2022 

-  Ngày 18/4/2022, UBND huyện đã tổng kết công tác 2021, triển khai nhiệm 

vụ năm 2022. Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình trước, sau lũ báo cáo 

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT. Tổ chức ký kết hiệp 

đồng với lực lượng quân sự đóng quân trên địa bàn huyện về phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ PCTT. 

-  Ban hành Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Thiệu Hóa về việc giao nhân lực, vật lực dự trữ phục vụ công tác 

PCTT & TKCN huyện năm 2022. Phê duyệt các phương án xây dựng phương án 

PCTT & TKCN năm 2022; phương án sơ tán dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ 

xảy ra thiên tai; phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; 

phương án Hộ đê ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần suất thiết kế; và các 

phương án trọng điểm PCLB: tại đê hữu sông Chu đoạn từ K38+900 - K39+400, 

xã Minh Tâm; đê hữu sông Chu đoạn từ K37+700÷K38+025, thôn Đồng Thanh, xã 

Minh Tâm; tại Cống Chấn Long 10 cửa tại K35 + 260 và Cống Chấn Long 1 cửa 

tại K35 + 310 đê hữu sông Mã xã Thiệu Hợp. 

- Tổ chức tập huấn công tác PCTT và TKCN cho các lực lượng: canh đê, 

xung kích cơ động, tìm kiếm cứu nạn và cứu thương được 517 người trong 3 ngày 

05-07/5 tại xã Minh Tâm, Thiệu Tiến và Thiệu Nguyên theo đúng quy định số 

lượng và thành phần tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT của Ban chỉ đạo trung 

ương. 

- Tổ chức thành công diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại xã 

Thiệu Phúc và thị trấn Thiệu Hóa ngày 12/8/2022 với số lượng người tham gia 529 

người. 



 3 

- Xây dựng, triển khai các phương án ứng phó thiên tai như: Kế hoạch 

PCTT năm 2022; Kế hoạch PCTT giai đoạn 2022-2025; Phương án ứng phó với sự 

cố khẩn cấp hồ Cửa Đạt. 

-  Tổ chức trực ban, ứng phó với Cơn bão số 2, số 4, số 6 và đợt mưa lớn từ 

ngày 21/5-24/5/2022, ngày 11/7-14/7 và ngày 07/9-10/9. Tổng hợp thiệt hại do 

thiên tai gây ra trên địa bàn; báo cáo tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa 

bàn. 

- Thực hiện việc nạo vét, khơi thông các kênh tiêu, trục tiêu 2.628 m3 kênh 

tiêu liên xã và 21.591 m3 kênh tiêu nội đồng. Xử lý các tụ điểm gây ách tắc dòng 

chảy tại các tuyến kênh tiêu, sông Mậu Khê (đoạn qua các xã Thiệu Thành, Thiệu 

Công, Thiệu Phú). Chỉ đạo xử lý các xã Thiệu Chính, Thiệu Toán, Minh Tâm tập 

trung tu sửa cống dưới đê sông Dừa trước mùa mưa lũ để đảm bảo tiêu thoát nước. 

-  Thực hiện kế hoạch ra quân phát quang mái đê  với Tổng khối lượng đã 

thực hiện phát quang 117.360 m2. Trong đó, đê cấp I, II: đạt 88.340 m2 (46,05 km); 

đê cấp IV, V: đạt 29.020 m2 (12,5 km). 

-  Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ PCTT & TKCN tại 

các xã năm 2022 

-  Ban hành nhiều Công điện, Thông báo xả lũ, Văn bản chỉ đạo công tác 

chuẩn bị ứng phó với mưa, bão, lũ để các địa phương, các phòng, ngành, đơn vị 

triển khai thực hiện. 

-  Cấp kinh phí hỗ trợ trang bị bảo hộ PCTT cho các thành viên Ban Chỉ huy 

PCTT huyện để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ PCTT. 

1.4. Ảnh hưởng của thiên tai trong năm 2022 

Năm 2022, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 đợt mưa lớn và 1 cơn bão số 4 

ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân như sau: 

- Từ ngày 21-24/5 đã gây thiệt hại: 1.166,5 ha lúa; ngô và rau màu các loại: 

122,6 ha; 14,57ha cây ăn quả; gia súc, gia cầm: 18.929 con; diện tích nuôi trồng 

thủy sản: 463,42 ha; sạt mái đê tả sông Chu đoạn từ K20+900-K20+910; hỏng 

trạm biến áp trạm bơm tiêu Thiệu Hòa và Thái Ninh.  

- Từ ngày 11/7-15/7 đã gây thiệt hại 79,77ha lúa.  

- Từ ngày 28/9-02/10 (bão số 4) đã gây thiệt hại 17,5ha ngô; 7,5ha ớt, rau 

màu 10,5ha; đậu tương 1,5ha; Sạt mái đê phía sông đoạn K23+180-K23+200 đê 

hữu sông Cầu Chày. Ước giá trị thiệt hại trên 100 tỷ đồng.  

1.5. Công tác chỉ đạo khắc phục các ảnh hưởng do mưa, bão 

Khi có ảnh hưởng của mưa bão đến đời sống và sản xuất của Nhân dân, 

UBND huyện, BCH PCTT,TKCN&PTDS huyện đã đi kiểm tra và chỉ đạo các 

phòng, ngành đi cơ sở nắm bắt tình hình và thực hiện các biện pháp khắc phục đảm 

bảo đời sống và sản xuất của nhân dân, kiểm tra đánh giá thiệt hại về tài sản, sản 
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xuất của nhân dân và chỉ đạo các phòng, ngành liên quan thống kê các thiệt hại, 

đánh giá mức độ thiệt hại tổng hợp, báo cáo và đề xuất các hỗ trợ đúng quy định. 

2. Thuận lợi, khó khăn 

2.1. Thuận lợi 

- Là địa phương có nhiều sông, công trình đê, kè, thủy lợi… thường xuyên 

bị thiên tai, sự cố đê điều, Đảng bộ và nhân dân có truyền thống chủ động trong 

công tác Phòng chống thiên tai. 

- Trong việc triển khai, chỉ huy, chỉ đạo công tác PCTT nhận được sự quan 

tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân, sự vào cuộc nghiêm 

túc của các cấp, các ngành.  

- Đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin trong ứng phó rủi ro thiên tai đã 

giúp chuyển các Công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện đến cơ 

sở nhanh để kịp thời triển khai thực hiện.  

2.2. Khó khăn 

- Nhận thức của một bộ phận người dân về công tác PCTT và TKCN thời 

gian gần đây chưa đầy đủ; có biểu hiện chủ quan, lơ là.  

- Số lượng công trình đê, kè cống quá lớn…, một số vùng cuối kênh, vùng 

cao còn có nguy cơ thiếu nước xảy ra: Thiệu Giao, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh, Thiệu 

Duy, Thiệu Phú, Thiệu Công… 

- Tình trạng xe quá tải lưu thông trên đê tuy đã có biện pháp ngăn chặn 

nhưng chưa triệt để. 

- Ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai; hỗ trợ khắc 

phục hậu quả thiên tai; mua sắm trang, thiết bị phòng, chống thiên tai (xuồng cứu 

hộ,…) hỗ trợ còn hạn chế.  

- Nguồn kinh phí đầu tư của địa phương còn hạn chế trong khi nhu cầu tu 

bổ, nâng cấp công trình còn nhiều. 

- Công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên…. công trình chưa 

được quan tâm đúng mức. 

- Là địa phương có số lượng người đi làm ăn xa lớn, nên lực lượng phòng 

chống thiên tai gặp khó khăn do biến động quân số. 

3. Đề xuất, kiến nghị: 

UBND huyện Thiệu Hoá đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND 

tỉnh Thanh Hoá xem xét hỗ trợ đầu tư để nâng cấp, sửa chữa, khắc phục hư hỏng 

của các công trình cụ thể như sau: 

- Nâng cấp trạm bơm Chấn Long, xã Thiệu Hợp;  

- Kiên cố hóa kênh tưới nội đồng xã Thiệu Thành; 

- Nâng cấp, cải tạo đập Cổ Bầu, xã Thiệu Công; 
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- Nâng cấp, cải tạo trạm bơm tiêu Thiệu Hòa, xã Thiệu Hòa;  

- Đầu tư, nâng cấp đê hữu sông Cầu Chày; báo cáo Bộ Nông nghiệp và 

PTNT công nhận là đê cấp III; 

- Đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Sông Dừa - Sông Hoàng để đáp ứng 

yêu cầu tiêu hiện tại. 

- Cắm mốc chỉ giới các công trình đê điều, công trình PCTT và các công 

trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất để ngăn chặn các vi phạm đảm bảo an toàn cho các 

công trình. 

UBND huyện Thiệu Hóa báo cáo quý Sở./. 
 

Nơi nhận:                                            
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT, NN. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc 
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