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trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đến năm 2025 
 

Trong những năm qua, công tác phòng, chống thiên tai thành phố Sầm 

Sơn    c  những    c phát tri n  áng   , chu  n t       ng  ng ph  sang chủ 

  ng phòng ng a  Các cấp, các ngành trong thành phố ngà  càng chủ   ng hơn 

trong công tác phòng, chống thiên tai, g p phần quan trọng vào việc phát tri n 

 inh tế - x  h i  ền vững  

Do  ặc  i m của v  trí   a lý, thành phố Sầm Sơn ch u ảnh h ởng của hai 

hình thế thời tiết Bắc B  và Trung B   Hầu nh  năm nào thành phố cũng  ch u 

ảnh h ởng của các loại hình thiên tai nh : B o, ngập lụt, m a l n, lốc, sét, hạn 

hán, xâm nhập mặn.... Thiệt hại do thiên tai gâ  ra  ối v i thành phố là hết s c 

nặng nề,  hông những gây thiệt hại về ng ời, tài sản, môi tr ờng sinh thái mà 

còn tác   ng sâu sắc t i sự phát tri n  inh tế - x  h i  Mặc dù thành phố    chỉ 

 ạo thực hiện  ồng    nhiều  iện pháp, giải pháp và  ạt   ợc những  ết quả 

 áng    trong những năm qua nh ng do còn hạn chế về nguồn lực nên còn nhiều 

công trình phòng, chống thiên tai xung  ếu ch a   ợc  ầu t  tu  ổ, sửa chữa, 

nâng cấp; vật t , ph ơng tiện, trang thiết    phục vụ công tác phòng, chống thiên 

tai và tìm  iếm c u nạn còn hạn chế … 

Căn c  Thông t  số 02/2021/TT-BNNPTNT ngà  07/6/2021 của B  

Nông nghiệp và PTNT h  ng dẫn xâ  dựng  ế hoạch phòng, chống thiên tai các 

cấp ở   a ph ơng; UBND thành phố Sầm Sơn  an hành  ế hoạch phòng, chống 

thiên tai trên   a  àn thành phố Sầm Sơn  ến năm 2025 nhằm chủ   ng trong 

công tác phòng, chống thiên tai;  ng ph    p thời, hiệu quả, giảm thi u thiệt hại 

do thiên tai gâ  ra, g p phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát tri n  inh tế - xã 

h i của thành phố trong thời gian t i  

 

PHẦN I 

CĂN CỨ PHÁP LÝ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH 

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngà  19/6/2013; 

- Luật sửa  ổi,  ổ sung m t số  iều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật Đê  iều số 60/2020/QH14 ngà  17/6/2020; 

- Luật Thủ  lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 
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- Chỉ th  số 42-CT/TW ngà  24/3/2020 của Ban Bí th  Trung  ơng Đảng 

về việc tăng c ờng sự l nh  ạo của Đảng  ối v i công tác phòng ng a,  ng ph  

và  hắc phục hậu quả thiên tai; 

- Ngh  qu ết số 76/NQ-CP ngà  18/6/2018 của Chính phủ về công tác 

phòng, chống thiên tai; 

- Ngh    nh số 66/2021/NĐ-CP ngà  06/7/2021 của Chính phủ Qu    nh 

chi tiết thi hành m t số  iều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa  ổi,  ổ 

sung m t số  iều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê  iều; 

- Ngh    nh số 67/2018/NĐ-CP ngà  14/5/2018 của Chính phủ Qu    nh 

chi tiết m t số  iều của Luật Thủ  lợi; 

- Qu ết   nh số 18/2021/QĐ-TTg ngà  22/4/2021 của Thủ t  ng Chính 

phủ qu    nh về dự  áo, cảnh  áo, tru ền tin thiên tai và cấp    rủi ro thiên tai; 

- Qu ết   nh số 379/QĐ-TTg ngà  17/3/2021 của Thủ t  ng Chính phủ 

phê du ệt Chiến l ợc quốc gia phòng, chống thiên tai  ến năm 2030, tầm nhìn 

 ến năm 2050; 

- Chỉ th  số 18/CT-TTg ngà  09/7/2021 của Thủ t  ng Chính phủ về xâ  

dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực l ợng xung  ích phòng, chống thiên 

tai cấp x ; 

- Thông t  số 02/2021/TT-BNNPTNT ngà  07/6/2021 của B  Nông 

nghiệp và PTNT h  ng dẫn xâ  dựng  ế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở 

  a ph ơng; 

-  ế hoạch hành   ng số 200- H/TU ngà  29/5/2020 của Ban Th ờng vụ 

Tỉnh ủ  thực hiện Chỉ th  số 42-CT/TW của Ban Bí th  Trung  ơng Đảng ( h a 

XII) về tăng c ờng sự l nh  ạo của Đảng  ối v i công tác phòng ng a,  ng ph  

và  hắc phục hậu quả thiên tai; 

- Qu ết   nh số 3079/QĐ-UBND ngà  15/8/2018 của UBND tỉnh về việc 

 an hành  ế hoạch hành   ng thực hiện Ngh  qu ết số 76/NQ-CP ngày 

18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai. 

- Qu ết   nh số 3753/QĐ-UBND ngà  11/9/2020 của UBND tỉnh về việc 

 an hành  ế hoạch hành   ng của UBND tỉnh Thanh H a thực hiện Qu ết   nh 

số 987/QĐ-TTg ngà  09/7/2020 của Thủ t  ng Chính phủ và  ế hoạch hành 

  ng số 200- H/TU ngà  29/5/2020 của Ban Th ờng vụ Tỉnh ủ  thực hiện Chỉ 

th  số 42-CT/TW của Ban Bí th  Trung  ơng Đảng ( h a XII) về tăng c ờng sự 

l nh  ạo của Đảng  ối v i công tác phòng ng a,  ng ph ,  hắc phục hậu quả 

thiên tai; 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Chủ   ng phòng, chống thiên tai, thích  ng v i biến  ổi khí hậu, 

giảm thi u tổn thất về ng ời và tài sản của nhân dân và nhà n  c; cùng v i cả 

n  c t ng    c xây dựng quốc gia có khả năng quản lý rủi ro thiên tai, c ng 
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 ồng, xã h i an toàn tr  c thiên tai, tạo  iều kiện phát tri n bền vững kinh tế - 

xã h i, giữ vững an ninh, quốc phòng. 

1.2. Phấn  ấu  ến năm 2025 

- Giảm 30% thiệt hại về ng ời  ối v i các loại hình thiên tai c  c ờng   , 

qu  mô t ơng   ơng    xả  ra trong giai  oạn 2015 - 2020. 

- T ng    c hoàn thiện hệ thống văn  ản về phòng, chống thiên tai của 

thành phố, bảo  ảm  ồng b , thống nhất  ầ   ủ cho quản lý, chỉ  ạo, chỉ huy và 

tri n khai công tác phòng, chống thiên tai, c u h  c u nạn. 

- Tổ ch c, lực l ợng làm công tác phòng, chống thiên tai   ợc kiện toàn 

theo h  ng tinh gọn, chuyên nghiệp, bảo  ảm hiệu lực, hiệu quả; t ng    c hiện 

 ại h a cơ sở vật chất, ph ơng tiện, trang thiết b  phục vụ công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm c u nạn.  

- Phấn  ấu 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ ch c và h  gia  ình 

trên   a bàn thành phố   ợc tiếp nhận  ầ   ủ thông tin về thiên tai; 100% lực 

l ợng làm công tác phòng, chống thiên tai   ợc  ào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ 

năng về phòng, chống thiên tai,  ặc biệt là v i các loại hình thiên tai th ờng 

xuyên xả  ra trên   a bàn thành phố. 

- Tổ ch c xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ  ạo  iều hành phòng, chống 

thiên tai theo h  ng  ồng b , liên thông, theo thời gian thực. 

- Nâng cao khả năng chống ch u của cơ sở hạ tầng, công trình phòng, 

chống thiên tai, nhất là hệ thống  ê  iều, hồ  ập,  hu neo  ậu tàu thuyền tránh 

trú   o,  ảm bảo an toàn tr  c thiên tai theo m c thiết kế,  hông làm gia tăng 

ngu  cơ rủi ro thiên tai. 

2. Yêu cầu 

- Phù hợp v i chủ tr ơng, chính sách của Đảng, Chính phủ, của tỉnh và 

của H i  ồng nhân dân thành phố; Chiến l ợc, quy hoạch, kế hoạch của cấp 

trên; tình hình thực tế và nguồn lực của thành phố. Phòng, chống thiên tai là 

nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính tr , là trách nhiệm và nghĩa vụ của 

toàn dân, toàn xã h i trong    Nhà n  c giữ vai trò chủ  ạo, tổ ch c và cá nhân 

chủ   ng, c ng  ồng hỗ trợ, giúp nhau  Đề cao vai trò chủ   ng tại cơ sở và 

trách nhiệm của ng ời   ng  ầu cơ quan, tổ ch c. 

- Kế hoạch phòng, chống thiên tai   ợc thực hiện  ồng b  theo 3 giai 

 oạn: phòng ng a,  ng phó và khắc phục hậu quả, trong    lấy n i dung chủ 

  ng phòng ng a là chính. 

- N i dung phòng, chống thiên tai phải   ợc lồng ghép trong quy hoạch, 

kế hoạch phát tri n kinh tế - xã h i của cả thành phố,   a ph ơng và qu  hoạch, 

kế hoạch phát tri n ngành, phải tính toán  ầ   ủ các tác   ng của thiên tai, hạn 

chế làm gia tăng rủi ro thiên tai. 

- Phòng, chống thiên tai phải thực hiện theo ph ơng châm nhà n  c và 

nhân dân cùng làm, sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà n  c, phát huy mọi 
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nguồn lực và trách nhiệm của c ng  ồng, tổ ch c, doanh nghiệp, cá nhân trong 

và ngoài thành phố. 

- Phòng, chống thiên tai trên cơ sở  ng dụng công nghệ tiến tiến; kế th a, 

phát huy những kinh nghiệm truyền thống; thúc  ẩy hợp tác, trao  ổi, chia sẻ 

thông tin v i các   a ph ơng trong tỉnh, ngoài n  c và các tổ ch c quốc tế. 

- Các cấp, các ngành trên cơ sở ch c năng, nhiệm vụ   ợc giao phát huy 

tối  a vai trò, trách nhiệm    phòng, chống thiên tai,  ng phó sự cố và tìm kiếm 

c u nạn theo ph ơng châm “4 tại chỗ” và ngu ên tắc “phòng ng a chủ   ng, 

 ng phó k p thời, khắc phục khẩn tr ơng và hiệu quả”  Xâ  dựng các Ch ơng 

trình, dự án cụ th , hu    ng tối  a các nguồn lực  ầu t  củng cố cơ sở vật chất, 

cơ sở hạng tầng, mua sắm, trang b  vật t , ph ơng tiện, trang thiết b , nâng cao 

năng lực     ảm bảo yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai,  ng phó sự cố 

và tìm kiếm c u nạn  ến năm 2025 của thành phố. 

 

PHẦN II 

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, DÂN SINH, KINH TẾ - XÃ HỘI, 

 

 I. ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN, DÂN SINH, KINH TẾ - 

XÃ HỘI 

1. Vị trí địa lý 

Sầm Sơn là thành phố trẻ của tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm thành phố 

Thanh Hóa 16 km về phía Đông; phía Bắc giáp huyện Hoằng Hóa, phía Nam 

giáp huyện Quảng X ơng, phía Đông giáp V nh Bắc B , phía Tây giáp thành 

phố Thanh Hóa. Thành phố c  11  ơn v  hành chính cấp xã trực thu c, gồm 8 

ph ờng: Bắc Sơn, Trung Sơn, Tr ờng Sơn, Quảng Tiến, Quảng Châu, Quảng 

C , Quảng Thọ, Quảng Vinh và 3 xã: Quảng Đại, Quảng Hùng, Quảng Minh. 

Tổng diện tích tự nhiên 4.494,21 ha; có bờ bi n dài khoảng 15 km. 

2. Đặc điểm khí hậu 

- Sầm Sơn là thành phố  ồng bằng ven bi n nằm trong ti u khí hậu của 

 ồng bằng Thanh Hóa, có nền nhiệt    cao v i hai mùa chính: mùa Hè khí hậu 

nóng ẩm, m a nhiều, ch u ảnh h ởng của gió Tây khô nóng; mùa Đông  hô 

hanh, rét  ậm, rét hại, s ơng giá, s ơng muối, ít m a  Xen  ẽ giữa hai mùa 

chính là khí hậu chuy n tiếp; giữa Hè sang Đông là mùa Thu th ờng có bão, lụt, 

giữa Đông sang Hạ là mùa xuân c  m a phùn  

- Khí hậu, thời tiết nhìn chung thuận lợi cho phát tri n cây trồng vật nuôi. 

Tuy nhiên, ở m t số thời  i m có biến   ng bất th ờng của thời tiết: vào  ầu vụ 

Xuân th ờng c  rét  ậm, rét hại, s ơng muối, hạn hán, cuối vụ có gió mùa Tây 

Nam s m; vụ Mùa,  ầu và giữa vụ th ờng xả  ra giông, sét, ATNĐ,   o, m a 

l n gây lụt, nắng nóng làm ảnh h ởng  ến sản xuất, gây thiệt hại nhiều  ến hoa 

màu, tài sản của ng ời dân. 

3. Đặc điểm hệ thống sông ngòi, công trình phòng chống thiên tai 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_S%C6%A1n,_S%E1%BA%A7m_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_S%C6%A1n,_S%E1%BA%A7m_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_S%C6%A1n,_S%E1%BA%A7m_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ti%E1%BA%BFn,_S%E1%BA%A7m_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ch%C3%A2u,_S%E1%BA%A7m_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_C%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_C%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Th%E1%BB%8D,_S%E1%BA%A7m_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Vinh,_S%E1%BA%A7m_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_%C4%90%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_H%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Minh,_S%E1%BA%A7m_S%C6%A1n
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3.1. Hệ thống sông chính trên địa bàn thành phố 

- Sông Mã: Bắt  ầu  i vào thành phố Sầm Sơn tại ph ờng Quảng Thọ  i  

qua 3 ph ờng trên   a bàn thành phố (Quảng Châu, Quảng Tiến, Quảng C ), 

chiều dài khoảng trên 06  m và  ổ ra bi n tại cửa Lạch H i. 

- Sông Thông nhất (sông Tỉnh): Bắt  ầu  i vào thành phố Sầm Sơn tại 

ph ờng Quảng Thọ  i qua ph ờng Quảng Châu, chiều dài khoảng 02 km và  ổ 

ra sông Mã qua cống Quảng Châu. 

- Sông Huyện: Bắt  ầu  i vào thành phố Sầm Sơn tại ph ờng Quảng Thọ 

 i qua ph ờng Quảng Châu, chiều dài khoảng 02 km và  ổ vào sông Đơ  

- Sông Đơ: Bắt nguồn t  sông huyện tại ph ờng Quảng Châu chia làm 2 

nhánh v i chiều dài khoảng 03 km. Nhánh sông th  nhất  i qua ranh gi i của 

ph ờng Tr ờng Sơn, ph ờng Quảng Vinh và  ổ ra bi n qua cống Tr ờng Lệ; 

Nhánh sông th  hai  i qua   a  àn ph ờng và  ổ ra sông Mã qua cống sông Đơ  

3.2. Hệ thống thủy lợi 

- Hệ thống  ênh t  i, tiêu: tổng chiều dài  ênh, m ơng là 129,43 km 

(kiên cố h a 78,67  m,  ạt 60,8%), 

- Trạm  ơm: tổng số trạm  ơm 9 cái, chủ yếu là trạm  ơm t  i. Hệ thống 

trạm  ơm   ợc bảo d ỡng, bảo trì th ờng xuyên. 

- Hệ thống cống t  i, tiêu: tổng số cống 05 cái, chủ yếu    t  i. 

3.3. Hệ thống đê điều, kè biển 

- Trên   a bàn thành phố có tổng chiều dài các tuyến  ê là 7,8  m  ê, 

trong   : Tuyến  ê cấp II là 4,0  m,  ê cấp IV là 3,8 km. Ngoài ra còn c   oạn 

kè bi n dài 3,52 km tại ph ờng Quảng C . 

- Có 04 cống d  i  ê cấp II; 12 cống d  i  ê cấp IV; cống không hoạt 

  ng 03 cống, cống cần tu sửa 04 cống. 

3.4. Hệ thống cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền: Trên   a bàn thành phố 

có 1.737 ph ơng tiện tàu thuyền  ánh  ắt hải sản, có 01 cảng cá Lạch H i và 01 

 hu neo  ậu âu tránh trú bão tàu thuyền ph ờng Quảng Tiến, ngoài ra các tàu, 

 è còn neo  ậu tại bãi ngang dọc bờ bi n tại các x , ph ờng và cống cửa sông 

Quảng Châu, cống Tr ờng Lệ.  

4. Đặc điểm dân số: Tính  ến tháng 6/2021 dân số trên   a bàn thành 

phố là 111 407 ng ời, chủ yếu là dân t c kinh; mật    dân số khoảng 2.479 

ng ời/km
2
. Theo rà soát, thống kê năm 2021, trên   a bàn thành phố có 7 xã, 

ph ờng; 23 thôn, khu phố; 7.699 h /31.880 khẩu nằm trong khu vực trũng thấp, 

ven sông, ven bi n c  ngu  cơ cần phải di dời. Cụ th : 

- Ph ờng Tr ờng Sơn c  1  hu phố (Vinh Sơn); tổng 80 h /280 khẩu; 

- Ph ờng Bắc Sơn c  4  hu phố (Hải Thành, Long Sơn, Khánh Sơn, Lập 

Công); tổng 1.660 h /6.987 khẩu;  
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- Ph ờng Trung Sơn c  3  hu phố (Nam Hải, Bắc Kỳ, Trung Kỳ); tổng 

1.660 h /6.987 khẩu. 

- Ph ờng Quảng Vinh có 6 khu phố (Quang Minh, Thanh Minh, Hồng  

Hải, Đông Đức, Tây Nam, Nam Bắc); tổng 1.802 h /7.542 khẩu; 

 - Ph ờng Quảng C  c  3  hu phố (Thành Thắng, Hồng Thắng, Tiến Lợi); 

tổng số 689 h /2.133khẩu; 

 - Xã Quảng Hùng có 4 thôn (Thôn 1, 2, 3, 4); tổng 1.121 h /4.815 khẩu.  

- Xã Quảng Đại có 2 thôn (Phú Xá, Thủ Phú); tổng 869 h /3.800 khẩu.  

5. Về tăng trƣởng kinh tế 

- Tốc    tăng giá tr  sản xuất  ình quân giai  oạn 2016 - 2019  ạt 17,8%, 

v ợt 1,3% so v i giai  oạn 2010 – 2015
1
; Cơ cấu kinh tế giai  oạn 2016-2019 

chuy n d ch  úng h  ng (theo h  ng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ 

trọng d ch vụ- th ơng mại và công nghiệp – xây dựng). Tổng giá tr  sản xuất 

năm 2020  ạt 10.284 tỷ  ồng, gấp 1,75 lần năm 2015; thu nhập  ình quân  ầu 

ng ời  ạt 57,7 triệu  ồng, gấp 1,6 lần năm 2015  

- Thu ngân sách nhà n  c trên   a  àn tăng  há  Tổng thu ngân sách 

giai  oạn 2016-2020  ạt 3.322 tỷ  ồng, gấp 6,5 lần giai  oạn 2011 - 2015; tỷ lệ 

tăng thu ngân sách  ình quân hàng năm là 24,8%  Chi ngân sách nhà n  c  ảm 

bảo tiết kiệm, hiệu quả,  u tiên chi  ầu t  phát tri n. Tổng chi ngân sách nhà 

n  c giai  oạn 2016-2020   c  ạt 3.822 tỷ  ồng; trong   , chi  ầu t  phát tri n 

chiếm tỷ trọng 50,2%, chi th ờng xuyên chiếm 49,8%. 

- Trong giai  oạn 2015 - 2020, thiên tai gây thiệt hại kinh tế cho thành 

phố Sầm Sơn khoảng 40 tỷ  ồng. Thiên tai gây thiệt hại cho các ngành nh  

Nông nghiệp, Công nghiệp, Du l ch, Th ơng mại và d ch vụ,    Trong   , ngành 

Nông nghiệp (Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản,...) b  ảnh h ởng và ch u thiệt hại 

nặng nề nhất. 

  II. ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU HẠ TẦNG  

1. Hệ thống giao thông 

Hệ thống giao thông   ợc  u tiên nguồn lực (cả của tỉnh và thành phố)    

 ầu t  xâ  dựng m i hoặc cải tạo, nâng cấp theo h  ng  ồng   ,  ết nối giữa 

Sầm Sơn v i các   a ph ơng  hác trong tỉnh, giữa n i thành và ngoại thành, 

giữa các  hu dân c  cũ và các  hu dân c  m i  Trong giai  oạn 2016-2020 

thành phố    hoàn thành  ầu t  m t số tu ến   ờng giao thông quan trọng nh : 

Quốc l  47 mở r ng và  éo dài  ến cảng H i; Đại l  Nam sông M  giai  oạn 1; 

  ờng    ven  i n qua   a phần tỉnh Thanh H a (ti u dự án 4: Đoạn t  Đại l  

Nam sông M , Sầm Sơn  ến Cầu Ghép, Quảng X ơng); Cải tạo, nâng cấp 

  ờng Hồ Xuân H ơng, ( oạn t  chân núi Tr ờng Lệ  ến Vạn Chài); …và m t 

số dự án l n  hác  ang   ợc thực hiện  ầu t  nh : Đ ờng t  Ng   a Voi  i 

                                           
1
 Năm 2020, do ảnh h ởng của  ại d ch Covid 19 làm ảnh h ởng  ến tốc    tăng giá tr  sản xuất; tốc    tăng giá 

tr  sản xuất trong giai  oạn 2016-2020  ạt 10,7% . 
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Nam Sầm Sơn; Nâng cấp, cải tạo   ờng Thanh niên; Nâng cấp, cải tạo   ờng 

Ngu ễn Du;   ờng Tâ  Sầm Sơn 5 ( oạn t  Đại l  Nam Sông m   ến QL 47) 

và tu ến   ờng Hai  à Tr ng ( oạn t   ại l  Nam sông M   ến   ờng Trần 

H ng Đạo),...; Chuẩn     ầu t  các tu ến   ờng chính nh    ờng Tâ  Sầm Sơn 

3, Lê Thánh Tông,   ờng 4C, trục cảnh quan Thanh H a - Sầm Sơn… Diện tích 

 ất giao thông tính trên dân số  ạt trên 11m
2
/ng ời; Hệ thống giao thông   ợc 

 ầu t  t  các dự án, g p phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng tạo  iều  iện phát tri n 

 inh tế - x  h i trên   a  àn. 

2. Hạ tầng điện 

Trên   a  àn thành phố Sầm Sơn   ợc cung cấp nguồn  iện chính  hu 

vực thành phố Sầm Sơn  ằng l  i  iện Quốc gia thông qua Trạm  iến áp 110 V 

Sầm Sơn công suất S = (25+40)MVA -110/35/22; Trạm  iến áp 110 V Tâ  

thành phố công suất S= (40+40)MVA - 110/35/22  ảm  ảo cấp  iện an toàn  ạt 

tiêu chuẩn và  áp  ng nhu cầu sử dụng  iện phục vụ phát tri n  T-XH tổng 

công suất các trạm 152 MVA  Đ ờng trung thế c  chiều dài gần 120  m   ờng 

dây. Tính  ến thời  i m hiện tại toàn thành phố c  418 trạm  iến áp phụ tải v i 

tổng công suất 152 805 KVA cấp  iện cho 28 936 h / 28.936 h  dân và các 

doanh nghiệp sản xuất  inh doanh trên   a  àn (toàn thành phố: 08 ph ờng và 

03 x )  ạt 100%  áp  ng   ợc  êu cầu sử dụng  iện của ng ời dân và nhu cầu 

phát tri n  T-XH của thành phố  Hệ thống cung cấp  iện  ảm  ảo  êu cầu  ỹ 

thuật, an toàn theo qu    nh  

3. Hệ thống Đê điều, Thủy lợi  

3.1. Hệ thống Đê điều, kè biển 

- Trên   a  àn thành phố c  tổng chiều dài các tu ến  ê là 7,8  m  ê, 

trong   : trong   : Tu ến  ê cấp II là 4,0  m,  ê cấp IV là 3,8  m. Ngoài ra còn 

có  oạn  è  i n dài 3,52  m tại ph ờng Quảng C   

- Có 04 cống d  i  ê cấp II; 12 cống d  i  ê cấp IV; cống không hoạt 

  ng 03 cống, cống cần tu sửa 04 cống. 

- Toàn b  hệ thống  ê  ảo vệ trực tiếp cho 5/11 x  ph ờng trên   a bàn 

thành phố,  â   ều là những vùng trọng  i m kinh tế, văn h a, chính tr  của 

thành phố Sầm Sơn. Trong những năm gần  â ,   ợc sự quan tâm của Chính 

phủ, B  Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn, các B , ngành Trung  ơng và 

UBND tỉnh     ầu t  tu  ổ, nâng cấp hệ thống  ê  iều nh ng vẫn ch a  áp  ng 

so v i yêu cầu thực tế, hiện còn nhiều  oạn  ê,  è  ếu ách cần   ợc tu bổ, nâng 

cấp     ảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai. Theo kết quả ki m tra, rà soát, 

sau mùa m a   o năm 2021 trên   a bàn thành phố vẫn còn tồn tại 02 trọng 

 i m xung yếu về  ê  iều. 

3.2. Hệ thống thủy lợi 

- Hệ thống  ênh t  i, tiêu: tổng chiều dài  ênh, m ơng là 129,43 km (kiên 

cố h a 78,67  m,  ạt 60,8%), 

- Trạm  ơm: tổng số trạm  ơm 9 cái, chủ yếu là trạm  ơm t  i. Hệ thống  
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trạm  ơm   ợc bảo d ỡng, bảo trì th ờng xuyên. 

- Hệ thống cống t  i, tiêu: tổng số cống 05 cái, chủ yếu    t  i. 

Hiện nay, hệ thống thủy lợi    giải quyết cơ  ản vấn  ề cấp n  c t  i 

phục vụ sản xuất, nuôi trồng thủy sản cho các x , ph ờng trên   a bàn thành 

phố. Tuy nhiên, do việc cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi l n ch a   ợc 

 ồng b  t   ầu mối  ến mặt ru ng, ch a phát hu  tối  a hiệu quả  ầu t  và các 

công trình thủy lợi nhỏ (trạm  ơm,  ênh m ơng) hầu hết   ợc  ầu t  xâ  dựng 

t  những năm 80, 90 của thế kỷ tr  c nên  ến na     xuống cấp. 

4. Hệ thống cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền  

- Trên   a bàn thành phố c  1 737 ph ơng tiện tàu thuyền  ánh  ắt hải 

sản, có 01 cảng cá Lạch H i và 01  hu neo  ậu âu tránh trú bão tàu thuyền 

ph ờng Quảng Tiến, ngoài ra các tàu,  è còn neo  ậu tại bãi ngang dọc bờ bi n 

tại các x , ph ờng và cống cửa sông Quảng Châu, cống Tr ờng Lệ.  

- Hiện na  các  hu neo  ậu tránh trú bão có nhiều hạng mục xuống cấp 

nh : hạ tầng kỹ thuật phụ trợ, luồng lạch vào  hu neo  ậu b  bồi lắng, khi thủy 

triều xuống thấp tàu thuyền không th  vào neo  ậu.… do   ,  ôi lúc còn ch a 

 áp  ng yêu cầu neo  ậu, tránh trú an toàn  hi c    o và ATNĐ xảy ra.   

5. Hệ thống thông tin liên lạc 

Hiện na , trên   a bàn thành phố c  các  ơn v  cung cấp d ch vụ viễn 

thông và d ch vụ   u chính: Vinaphone, Viettel, Mo iphone c  1 Trung tâm 

B u chính và viễn thông, 11  i m   u chính và viễn thông cấp xã, 11/11 xã, 

ph ờng   ợc phủ sóng viễn thông  ảm bảo phục vụ thông tin liên lạc cho ng ời 

dân trên   a bàn.   

 

PHẦN III 

 NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH 

 

I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 

THIÊN TAI 

1. Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành của thành phố 

- Thực hiện Ngh    nh số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính 

phủ và các văn  ản h  ng, chỉ  ạo của B  Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh 

và Sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hàng năm, UBND thành phố Sầm Sơn     iện toàn 

Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS trên   a bàn thành phố. Trong   ,  ồng chí 

Chủ t ch UBND thành phố là Tr ởng  an; 01  ồng chí Phó Chủ t ch UBND 

thành phố làm Ph  Tr ởng  an Th ờng trực; thủ tr ởng các ngành Quân sự 

Công an và phòng Kinh tế làm Ph  Tr ởng Ban và các thành viên là thủ tr ởng 

các phòng, ban,  ơn v , UB MTTQ và khối  oàn th  cấp thành phố;  ồng thời 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS và 

Văn phòng th ờng trực Ban Chỉ huy thành phố; Hàng năm, UBND thành phố    
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hành hơn 15  ế hoạch, ph ơng án     ng phó v i thiên tai, các văn  ản chỉ  ạo 

 iều hành. 

- Văn phòng th ờng trực: 

+ Cấp thành phố: Văn phòng th ờng trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 

và Văn phòng th ờng trực Phòng thủ dân sự,  ng phó sự cố, thiên tai và tìm 

kiếm c u nạn cấp thành phố làm việc theo chế    kiêm nhiệm, sử dụng b  máy 

của phòng Kinh tế, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố    thực 

hiện nhiệm vụ. 

+ Cấp xã: Thành lập b  phận th ờng trực của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN 

và PTDS cấp xã, làm việc theo chế    kiêm nhiệm, sử dụng cán b  Đ a chính-

Nông nghiệp, Chỉ hu  tr ởng Ban Chỉ huy Quân sự và m t số cán b  chuyên 

môn của UBND x     thực hiện nhiệm vụ. 

2. Lực lƣợng, phƣơng tiện, vật tƣ, trang thiết bị phục vụ phòng, 

chống thiên tai 

- Tri n khai thực hiện Quyết   nh số 3079/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 

năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch hành   ng 

thực hiện Ngh  quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác 

phòng, chống thiên tai và Công văn số 30/PCTT&TKCN ngày 13/4/2020 của 

Văn phòng Th ờng trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. UBND thành phố 

    an hành Công văn số 1582/UBND-KT ngày 04/5/2020 về việc tri n khai 

thực hiện Quyết   nh số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ  ạo 

Trung  ơng về PCTT ban hành h  ng dẫn xây dựng và củng cố Đ i xung kích 

PCTT cấp x   Đến na , 11/11 x , ph ờng     iện toàn, củng cố Đ i xung kích 

PCTT cấp xã v i số l ợng thành viên   i xung kích PCTT&TKCN tại mỗi xã, 

ph ờng t  65  ến 70 thành viên. 

- 11/11 x , ph ờng    rà soát,  iện toàn lực l ợng xung  ích phòng, 

chống thiên tai cấp x  v i 882 ng ời/11 x , ph ờng  

- Căn c  vào t ng Ph ơng án Phòng chống thiên tai      ợc UBND thành 

phố và các ngành  an hành  UBND thành phố sẽ hu    ng các lực l ợng thực 

hiện tham gia công tác PCTT và T CN  Tổng số ng ời c  th  hu    ng t  các 

lực l ợng Thanh niên, H i Chữ thập  ỏ, Dân quân tự vệ, Công an, H i Phụ nữ    

là 1 766 ng ời. 

- Căn c  Qu ết   nh số 1406/QĐ-UBND ngà  29/4/2021 của UBND tỉnh  

UBND thành phố     an hành Qu ết   nh số 2217/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 

về việc giao chỉ tiêu cho UBND các x , ph ờng chuẩn    vật t  dự trữ phòng, 

chống lụt   o  ổ sung năm 2021  ảm  ảo theo chỉ tiêu của tỉnh giao  Công tác 

chuẩn    vật t  phòng chống lụt   o   ợc các  ơn v , x , ph ờng quan tâm thực 

hiện, kết quả chuẩn    vật t  dự trữ  ổ sung phòng, chống   o lụt   o năm 2021 

nh  sau: Đất: 800 m
3
; Rọ tre, thép: 500 cái; Đá h c: 100 m

3 
, Rơm rạ: 1 000  g; 

Đá dăm: 40 m
3
; Bao tải: 5 000 cái; Cát: 1000 m

3
; Vải  ạt: 2 300 m

2
; Tre cây: 

1.200 cây; Phên liếp: 2.000 m
2
; Cọc tre: 1 200 cọc ; B  rồng: 500   . 
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- UBND thành phố    chỉ  ạo các ngành  ơn v , UBND các x , ph ờng 

thực hiện rà soát và chuẩn    hu    ng các loại ph ơng tiện, trang thiết    c  th  

hu    ng   ợc    phục vụ công tác PCTT và T CN, gồm: 02 xe c u h , 16 tàu, 

thu ền c u nạn, 02 mô tô n  c, 88 ô tô các loại, 16 má  ủi, má   éo, 15 nhà  ạt 

các loại, 985 phao c u sinh…  

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

- UBND các cấp, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các cấp thông qua 

nhiều hình th c    phổ biến n i dung các văn  ản chỉ  ạo,  iều hành phòng, 

chống thiên tai  ến c ng  ồng, cụ th : Văn  ản  iện tử, facebook, zalo, email, 

SMS, hệ thống truyền hình, phát thanh, truyền  ạt trực tiếp và các hình th c 

 hác  Đối v i các ph ơng tiện hoạt   ng trên bi n thông qua Đài Thông tin 

Duyên hải, hệ thống thông tin của Đồn Biên phòng Sầm Sơn và các hệ thống 

thông tin khác của h  gia  ình, cá nhân  Ngoài ra, L nh  ạo Thành uỷ, UBND 

thành phố   ợc trang b   iện thoại vệ tinh    phục vụ công tác chỉ hu ,  iều 

hành  ng phó thiên tai khi không sử dụng   ợc các hình th c thông tin liên lạc 

thông th ờng. 

- Văn phòng th ờng trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai thành phố    

phối hợp v i Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Th  thao và Du l ch thành phố 

th ờng xu ên tu ên tru ền, phổ  iến r ng r i pháp luật về phòng chống thiên 

tai,  ê  iều, thủ  lợi; phổ  iến  iến th c,  inh nghiệm về  ng ph  thiên tai  ến 

các cấp, các ngành và c ng  ồng dân c     các cấp, các ngành và mọi ng ời dân 

chủ   ng  ng ph   hi thiên tai xả  ra  Đồng thời,  i u d ơng những g ơng 

ng ời tốt, việc tốt trong việc phòng, chống tiên tai  Tăng c ờng  ăng tải các 

thông tin,  iến th c về phòng, chống thiên tai,  ng ph  sự cố và tìm  iếm c u 

nạn trên các  ng dụng mạng x  h i nh  Face oo , Zalo  Hiện na , hầu hết các 

  a ph ơng  ều    xâ  dựng trang Face oo  “Phòng chống thiên tai”,  ết nối 

v i trang của tỉnh và Trung  ơng, th ờng xu ên theo dõi, cập nhật, chia sẻ các 

thông tin, bài viết t  trang của tỉnh và trung  ơng  

- Ban Chỉ hu  Quân sự thành phố, Đồn Biên phòng Sầm Sơn, Công an 

thành phố, H i Chữ thập  ỏ thành phố    tổ ch c tu ên tru ền, phổ  iến  iến 

th c, nâng cao năng lực,  ỹ năng  ng ph   ối v i các loại hình thiên tai, tình 

huống sự cố thông qua công tác tu ên huấn, các l p tập huấn cho cán   , h i 

viên, tình ngu ện viên và c ng  ồng dân c ; tu ên tru ền gián tiếp thông qua 

các tờ rơi, các  ài viết trên  áo,  ài, các ph ơng tiện tru ền thông  H i Chữ thập 

 ỏ thành phố tổ ch c lồng ghép tu ên tru ền trực tiếp về Luật phòng, chống 

thiên tai thông qua các l p tập huấn cho cán   , h i viên, tình ngu ện viên và 

c ng  ồng dân c ; tu ên tru ền gián tiếp thông qua các tờ rơi, các  ài viết trên 

 áo,  ài  Trong   , tập trung chủ  ếu tu ên tru ền về vai trò và trách nhiệm của 

c ng  ồng trong phòng, chống thiên tai   

4. Năng lực và nhận thức của cộng đồng về PCTT 

- Hàng năm, Ban Chỉ hu  PCTT, T CN và PTDS thành phố, phòng Kinh 

tế và các  ơn v  liên quan  ều tham m u cho Thành uỷ, UBND thành phố, Chủ 

t ch UBND thành phố tri n  hai  ầ   ủ mọi mặt của công tác phòng, chống 
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thiên tai  ến các cấp, các ngành,  ồng thời th ờng xu ên rà soát,  i m tra,  ôn 

 ốc việc tri n  hai thực hiện tại các  ơn v   V i sự chỉ  ạo qu ết liệt của Thành 

uỷ, UBND thành phố, Chủ t ch UBND thành phố, sự qu ết tâm, vào cu c mạnh 

mẽ của các cấp, các ngành, sự  ồng lòng, h ởng  ng của các tầng l p nhân dân, 

năng lực phòng, chống thiên tai của các sở,  an, ngành,   a ph ơng    c  những 

   c phát tri n rõ rệt   

- Thông qua các hoạt   ng  ào tạo, tập huấn, diễn tập, tru ền thông hàng 

năm, nhất là hoạt   ng của Đề án Nâng cao nhận th c c ng  ồng và quản lý 

thiên tai dựa vào c ng  ồng  Cán   , ng ời dân c  các hoạt   ng tích cực trong 

công tác phòng, chống thiên tai  Các  ế hoạch, ph ơng án phòng, chống thiên tai 

ở cơ sở   ợc chú trọng rà soát, cập nhật  Công tác chuẩn    phòng, chống thiên 

tai   ợc tổ ch c thực hiện theo ph ơng châm “4 tại chỗ”  Ng ời dân tại  hu vực 

th ờng xu ên xả  ra thiên tai    chủ   ng dự trữ l ơng thực, nhu  ếu phẩm; 

mua sắm trang thiết    (áo phao, thu ền …)  ng ph  thiên tai; sửa chữa, xâ  

dựng nhà m i  ảm  ảo an toàn tr  c thiên tai  

Tuy nhiên, Sầm Sơn là thành phố  i n; lực l ợng làm công tác phòng, 

chống thiên tai của thành phố chủ  ếu làm việc theo chế     iêm nhiệm, ch a 

  ợc  ào tạo, tập huấn  ài  ản, chu ên sâu; nguồn  inh phí cho các hoạt   ng 

tu ên tru ền, phổ  iến nâng cao nhận th c, năng lực,  ỹ năng của c ng  ồng 

còn hạn hẹp … Vì thế nhận th c, năng lực,  ỹ năng trong công tác phòng, chống 

thiên tai của m t    phận c ng  ồng còn hạn chế  

5. Cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai 

- Đối v i cơ sở hạ tầng n i chung: Do  ặc  i m v  trí   a lý, v i hơn 15 

km bờ bi n, hàng năm ch u tác   ng của rất nhiều loại hình thiên tai,  â  là  ếu 

tố bất lợi  ối v i hệ thống cơ sở hạ tầng, trong khi nguồn lực còn hạp hẹp. Vì 

vậy, tại m t số   a bàn trọng  i m về công tác phòng, chống thiến tai (vùng ven 

bi n), cơ sở hạ tầng của m t số x , ph ờng vẫn ch a  áp  ng   ợc yêu cầu 

phòng, chống thiên tai. 

- Đối v i cơ sở hạ tầng các công trình phòng, chống thiên tai: Đ ợc sự 

quan tâm của Chính phủ, B  Nông nghiệp và PTNT và các B , ngành Trung 

 ơng, cùng v i nguồn lực của tỉnh, trong những năm v a qua thành phố    tập 

trung  ầu t  tu  ổ, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng m i cho cơ sở hạ tầng các công 

trình phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, hệ thống công trình phòng, chống thiên 

tai    xâ  dựng t  lâu, hiện nay nhiều công trình    xuống cấp, h  hỏng nghiêm 

trọng  Năm 2021,    xác   nh   ợc 02 trọng  i m xung yếu về  ê  iều mất an 

toàn.  

6. Nguồn lực tài chính thực hiện công tác phòng, chống thiên tai 

Đ ợc sự quan tâm của Chính phủ, B  Nông nghiệp và PTNT và các B , 

ngành Trung  ơng, cùng v i nguồn lực của tỉnh, trong những năm v a qua    

 u tiên  ố trí kinh phí t  nhiều nguồn (ngân sách nhà n  c, vốn vay ODA, vay 

 u   i n  c, Quỹ phòng, chống thiên tai,…) cho hoạt   ng phòng, chống thiên 

tai. Tuy nhiên, hệ thống công trình phòng, chống thiên tai    xâ  dựng t  lâu, 
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hiện nay nhiều công trình    xuống cấp, h  hỏng nghiêm trọng, còn nhiều công 

trình trọng  i m, xung yếu trong khi nguồn lực của tỉnh và hỗ trợ của Trung 

 ơng còn hạn hẹp. Nguồn lực tài chính thực hiện công tác phòng, chống thiên tai 

m t số năm nh  sau: 

- Năm 217: Tổng kinh phí cho công tác phòng, chống thiên tai    thực 

hiện tuyến kè bi n, ph ờng Quảng C : 266 tỷ. Trong   : Trung  ơng    cấp: 

180 tỷ. 

- Năm 2020: Tổng kinh phí cho công tác phòng, chống thiên tai    thực 

hiện nâng cấp  ê Hữu Sông M , ph ờng Quảng C , ph ờng Quảng Tiến: 40 tỷ. 

Trong   : Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu t  nguồn dự phòng ngân sách 

Trung  ơng năm 2020 là 40 tỷ. 

II. CÁC LOẠI HÌNH VÀ CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI THƢỜNG GẶP 

1. Bão và áp thấp nhiệt đới 

Th ờng xảy ra t  tháng 6  ến tháng 10 hàng năm;   o trực tiếp ảnh 

h ởng hoặc  ổ b  vào thành phố Sầm Sơn th ờng t  3-5 cơn   o/năm (th ờng 

các cơn   o mạnh và tiếp xảy ra vào trung tuần tháng 9, tháng 10). 

 Cấp    rủi ro thiên tai th ờng gặp do bão, áp thấp nhiệt   i: Cấp 3. 

2. Lũ, ngập lụt 

 hi c  m a l n,   o lũ thì triều c ờng dâng cao t  3-4m và khi kết hợp 

v i lũ th ợng nguồn về theo sông Mã thì mực n  c bi n có th  dâng cao t  5-

7m và gây ngập lụt m t số vùng trũng thấp của thành phố.  

Trên   a bàn thành phố có khoảng 4-5  m  ê xung  ếu dọc theo Sông Mã, 

 hi m a th ợng nguồn về kết hợp v i tri u c ờng t  bi n vào, mực n  c sông 

Mã có th  dâng t  5-6m gây tràn toàn b  tuyến  ê  oạn  m  60B  ến 

K60B+970 và có th  vỡ m t số  oạn  ê sông  

 Cấp    rủi ro thiên tai th ờng gặp do lũ, ngập lụt: Cấp 2. 

3. Sạt lở núi: M a l n có th  gây ra sạt lở núi ở khu phố Vinh Sơn, 

ph ờng Tr ờng Sơn. 

 Cấp    rủi ro thiên tai th ờng gặp do sạt lở  ất: Cấp 1, 2. 

4. Cháy rừng: Nắng nóng kéo dài có th  gây cháy r ng ở khu vực r ng 

trên núi Tr ờng Lệ.  

5. Sƣơng muối, rét đậm, rét hại: Hiện t ợng s ơng muối, rét  ậm, rét 

hại th ờng xảy ra vào tháng 12 - tháng 3 làm ảnh h ởng  ến sự sinh tr ởng phát 

tri n của cây trồng, vật nuôi và  ời sống của ng ời dân trên   a bàn thành phố. 

 Cấp    rủi ro thiên tai th ờng gặp do rét hại, s ơng muối: Cấp 1. 

6. Hạn hán, nắng nóng, xâm nhập mặn 

Hiện t ợng này xảy ra vào thời  i m tháng 5 - tháng 7; tình trạng nắng 

nóng kéo dài liên tục trong thời gian dài dẫn  ến nguồn n  c b  cạn kiệt, gây 
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hạn hán và hiện t ợng EL Nino. Dự báo, nhiều khả năng mùa hè năm na  sẽ có 

nắng nóng kỷ lục c ng v i các cơn   o mạnh, có th  xuất hiện siêu bão. Làm 

ảnh h ởng  ến sản xuất nông nghiệp của ng ời dân trên   a bàn. 

 Cấp    rủi ro thiên tai th ờng gặp do nắng nóng: Cấp 1, 2. 

 III. CÁC BIỆN PHÁP, GIẢM THIỂU 

1. Biện pháp công trình 

1.1. Khu vực nội thành 

a) Tri n khai nhanh các dự án  ầu t  công của thành phố về chống ngập 

tại các ph ờng n i thành  Th ờng xuyên ki m tra hệ thống tiêu thoát n  c, nạo 

vét các hố ga, cống r nh  ênh, m ơng thoát n  c b  bồi lắng; xây dựng hệ thống 

cống tại các khu chợ,  hu dân c  tập trung, bến xe, các trục l  giao thông 

chính... 

 ) Th ờng xuyên ki m tra việc sử dụng an toàn hệ thống  iện, n  c, kho 

tàng (vật t , má  m c, hàng h a…),  hảo sát các tòa nhà cao tầng cũ, xuống 

cấp, nhà ở tạm bợ ven sông, dọc bờ bi n    có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp và 

 ảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách mùa du l ch khi có thiên tai xảy ra. 

Đồng thời h  ng dẫn, hỗ trợ nhân dân các biện pháp chằng chống nhà cửa an 

toàn nhằm phòng tránh tốc mái, sụp  ổ khi xảy ra giông, gió, lốc xoáy. 

c) Trang   , nâng cấp và  ảo vệ hệ thống, ph ơng tiện thông tin liên lạc, 

thiết     iện, trạm  iến thế;  hắc phục sửa chữa nga   hi xả  ra sự cố   ờng dâ  

tải  iện và c  ph ơng án  ảm  ảo nguồn  iện dự phòng; t ng    c ngầm h a hệ 

thống   ờng dâ   iện, thông tin liên lạc  

d)  i m tra,  hu ến cáo,  êu cầu các doanh nghiệp thực hiện chằng 

chống, gia cố các pa nô,  ảng quảng cáo  úng  ỹ thuật do ngành xâ  dựng qu  

  nh nhằm  ảm  ảo an toàn  hi c    o, lốc xoá , giông gi   

 )  i m tra và có  ế hoạch chặt tỉa,  ốn hạ câ  xanh  hông an toàn, 

 hông    xả  ra tình trạng ng   ổ  hi xả  ra giông gi , m a   o  

1.2. Khu vực ngoại thành 

a) Tri n khai thực hiện nạo vét sông, m ơng, cống tiêu  ồng thời vận 

  ng nhân dân phát quang, nạo vét thông thoáng dòng chảy, tháo dỡ, dọn dẹp 

những vật cản trên bờ, lòng sông, m ơng, cống tiêu làm ách tắc dòng chảy, hạn 

chế  ến việc tiêu thoát n  c. 

b) Thực hiện cắm mốc cảnh báo ngập lụt tại những khu vực xung yếu trên 

  a  àn các x , ph ờng ven bi n, cửa sông. Thực hiện việc lắp  ặt bi n báo gi i 

hạn tải trọng  ối v i xe cơ gi i  i trên  ê theo  úng qu    nh tại Thông t  số 

54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013 của B  Nông nghiệp và Phát tri n 

nông thôn. 

c) Theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chuẩn b   ầ   ủ vật t , nhân lực, 

ph ơng tiện    xử lý k p thời khi có tình huống xấu xảy ra. 
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d) Công tác sửa chữa, gia cố, nâng cấp, duy tu, bảo d ỡng, xử lý khẩn cấp 

các công trình phòng, chống thiên tai, thủy lợi: 

- Tr  c mùa m a,   o Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS thành phố thực 

hiện tổng ki m tra  ánh giá chất l ợng công trình phòng chống thiên tai, xác 

  nh v  trí xung yếu    xây dựng ph ơng án xử lý  ảm bảo an toàn cho công 

trình. 

- Đẩy nhanh tri n khai thực hiện Dự án nâng cấp  oạn  ê hữu Sông Mã 

thu c   a phận ph ờng Quảng Tiến, ph ờng Quảng C  t   60B  ến K60B+970 

(cao trình đạt từ +3.20-3.50m, mặt đê đất sình lầy, ổ gà cục bộ). 

- UBND các x , ph ờng, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS các xã, 

ph ờng tập trung ki m tra,  ề xuất  ầu t  nâng cấp hoàn thiện hệ thống các 

công trình phòng, chống thiên tai trên   a bàn, các công trình công c ng phục vụ 

dân sinh nh  tr ờng học, trạm y tế b  h  hỏng trong mùa m a   o    tổng hợp 

 ề xuất Quỹ bảo vệ và phát tri n r ng và phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa 

hỗ trợ khắc phục theo qu    nh. 

- Trong tình huống cấp  ách, các   a ph ơng phải hu    ng lực l ợng 

thực hiện gia cố tạm thời m t số  oạn bờ bao (sông Huyện, sông Thống Nhất)    

bảo  ảm không gây sạt lở và tràn bờ trong những  ợt lũ theo ph ơng châm “ ốn 

tại chỗ”  

 2. Biện pháp phi c ng tr nh 

 2.1. Tổ ch c H i ngh  tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm c u nạn năm 2021 và tri n khai kế hoạch công tác năm 

2022,  ặc biệt trong công tác chỉ  ạo,  iều hành, xử lý tình huống thiên tai. 

2.2. Tri n khai kế hoạch thực hiện Ngh    nh số 160/2018/NĐ-CP ngày 

29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc qu    nh chi tiết, h  ng dẫn thi 

hành m t số  iều của Luật Phòng, chống thiên tai, Chiến l ợc quốc gia phòng, 

chống và giảm nhẹ thiên tai của tỉnh  Theo   , xác   nh các k ch bản, l  trình, 

chú trọng việc lồng ghép các biện pháp phòng, chống thiên tai vào ch ơng trình, 

kế hoạch phát tri n kinh tế - xã h i của thành phố, x , ph ờng. 

2.3. Cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh các Ph ơng án chủ   ng phòng, chống, 

 ng phó thiên tai trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. 

2.4. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm c u nạn & Phòng thủ 

dân sự thành phố, các ngành, x , ph ờng tri n khai thực tốt kế hoạch, ph ơng án 

chi tiết, cụ th  trong công tác phòng, chống,  ng phó và khắc phục hậu quả do 

thiên tai gâ  ra; tăng c ờng công tác phối hợp hoạt   ng tìm kiếm c u nạn. 

2.5. Củng cố, kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban 

Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm c u nạn và PTDS thành phố; xã, 

ph ờng    thống nhất công tác chỉ  ạo,  iều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm c u nạn ở mỗi  ơn v , mỗi   a ph ơng  Tổ ch c 

diễn tập  ng c u tai nạn, sự cố và tìm kiếm c u nạn tại   a bàn trọng  i m (các 

x , ph ờng ven bi n)    nâng cao năng lực cho các lực l ợng chuyên trách và 
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 án chu ên trách  Tăng c ờng ki m tra công tác chuẩn b  thực hiện kế hoạch 

phòng, chống thiên tai và TKCN tại các  ơn v  trực thu c,   a  àn cơ sở. 

2.6. Lập kế hoạch  ầu t  mua sắm các ph ơng tiện, trang thiết b  thông  

dụng và chuyên dụng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm c u nạn cho các  ơn v  

chu ên trách, các   a ph ơng    thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra thiên tai. 

2.7. Tổ ch c hu    ng, sử dụng lực l ợng, ph ơng tiện, trang thiết b   ng 

c u khi xảy ra sự cố, tai nạn trên   a bàn thành phố; huấn luyện sử dụng thành 

thạo các ph ơng tiện, trang thiết b  hiện có. 

2 8  Th ờng xuyên tổ ch c tập huấn, h  ng dẫn, tuyên truyền    nâng cao 

nhận th c c ng  ồng về  ng phó v i thiên tai  ến tận x , ph ờng, thôn, khu 

phố, nhất là các h  dân  ang sinh sống, sản xuất tại các khu vực c  ngu  cơ ảnh 

h ởng của thiên tai.  

2.9. Tri n khai biện pháp  ng phó v i biến  ổi khí hậu, hạn chế những tác 

  ng của biến  ổi khí hậu  ến môi tr ờng, sản xuất, cu c sống của ng ời dân. 

2.10. Ki m tra hoạt   ng của các bến  ò ngang tại ph ờng Quảng C , 

Quảng Tiến, nhất là việc trang b  các ph ơng tiện c u sinh, thiết b  an toàn của 

các tàu, thuyền khi hoạt   ng trên sông. 

2 11  Tăng c ờng quản lý,  ảo vệ và phát tri n r ng  ặc dụng trên núi 

Tr ờng Lệ, r ng phòng h  ven  i n nhằm phát hu  tác dụng phòng, chống, 

giảm thi u thiệt hại  hi xả  ra thiên tai,  ồng thời g p phần cải thiện tình trạng ô 

nhiễm  hông  hí, môi tr ờng  

2.12. Giao phòng Kinh tế chủ trì phối hợp v i các  ơn v  có liên quan 

thành lập Đoàn  i m tra tiến hành ki m tra, phát hiện và xử lý k p thời các 

tr ờng hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và 

bảo vệ công trình thủy lợi;  ê  iều.  

2.13. Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS thành phố h  ng dẫn Ủy ban 

nhân dân các x  ph ờng, các cơ quan,  ơn v  tri n khai tốt công tác thu, n p 

Quỹ Phòng, chống thiên tai theo qu    nh tại Ngh    nh số 94/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ; Ngh    nh số 83/2019/ND-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa 

 ổi, bổ sung m t số  iều của Ngh    nh số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của 

Chính phủ qu    nh về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. 

2.14. Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS thành phố; Ban chỉ huy PCTT, 

T CN&PTDS các x , ph ờng và cơ quan,  ơn v  tổ ch c trực ban phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm c u nạn theo qu    nh của Ủy ban nhân dân thành 

phố    nắm chắc diễn biến tình hình,  ề phòng tình huống xấu và chuẩn b  

ph ơng án  ng phó thích hợp, hiệu quả  Đồng thời, theo dõi và thông tin k p 

thời diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai cho nhân dân trong khu vực biết    k p 

thời  ng phó. 

2.15. Tổ ch c ki m tra công tác PCTT và TKCN tại các cơ quan,  ơn v  

và x , ph ờng trên   a bàn thành phố. 
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2 16  Các cơ quan,  ơn v , UBND các x , ph ờng thực hiện chế    báo 

cáo về Văn phòng th ờng trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Văn phòng 

th ờng trực Phòng thủ dân sự,  ng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm c u nạn cấp 

thành phố: 

a) Báo cáo   nh kỳ:  

- Báo cáo sơ  ết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm c u nạn 6 

tháng  ầu năm. 

- Báo cáo tổng kết công tác PCTT&T CN năm tr  c, tri n khai nhiệm vụ 

công tác PCTT&T CN năm tiếp theo. 

 ) Báo cáo   t xuất:  

Khi có tình huống khẩn cấp về thiên tai xảy ra, phải báo cáo ngay bằng 

 iện thoại, fax cho Văn phòng th ờng trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 

(phòng Kinh tế) và Văn phòng th ờng trực Phòng thủ dân sự,  ng phó sự cố, 

thiên tai và tìm kiếm c u nạn cấp thành phố (Ban chỉ huy Quân sự thành phố) 

và sau     áo cáo chính th c bằng văn  ản về công tác  ng phó, tình hình thiệt 

hại, biện pháp khắc phục hậu quả và kiến ngh  giải quyết. 

 2. Biện pháp ứng phó 

 2.1. Về c ng tác sơ tán dân 

 - K p thời hu    ng lực l ợng, ph ơng tiện tại chỗ sơ tán dân sinh sống ở 

các khu vực nguy hi m, vùng ven bi n, vùng c  ngu  cơ ngập lụt, sạt lở  ất  ến 

nơi an toàn  Đảm bảo an toàn trong  iều kiện d ch bệnh Covid-19 còn diễn biến 

ph c tạp. 

 - Tổ ch c cung cấp l ơng thực, nhu yếu phẩm, n  c sạch cho ng ời dân, 

nhất là tại nơi sơ tán  

 - Hu    ng   i ngũ  ,  ác sỹ tại chỗ, ph ơng tiện, thuốc men    sơ cấp 

c u, chữa bệnh cho ng ời dân tại nơi sơ tán  

 - Tổ ch c các  oàn,   i tình nguyện hỗ trợ dân sinh, phòng chống d ch 

bệnh. 

 2.2. Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp 

 - Các ph ơng tiện thông tin, truyền thông tăng c ờng   a tin về thiên tai 

cho chính quyền các cấp và nhân dân biết    chủ   ng phòng tránh,  ng phó. 

 - Ưu tiên xử lý sự cố thông tin và duy trì thông tin liên lạc bằng tất cả các 

hệ thống tại UBND các cấp, Văn phòng th ờng trực Chỉ huy Phòng, chống thiên 

tai và Văn phòng th ờng trực Phòng thủ dân sự,  ng phó sự cố, thiên tai và tìm 

kiếm c u nạn cấp thành phố, x , ph ờng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Đồn 

Biên phòng Sầm Sơn, Công an thành phố, các phòng, ban,  ơn v  liên quan. 

 - Chuẩn b   ầ   ủ thiết b , vật t  thông tin cơ   ng vô tuyến sóng ngắn, 

 iện thoại vệ tinh,... phục vụ công tác phòng, chống thiên tai khi mạng  iện 

thoại cố   nh và di   ng có sự cố. 
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 2.3. Triển khai c ng tác đảm bảo y tế 

 - Bố trí các   i y tế l u   ng tại các khu vực th ờng xuyên b  ảnh h ởng 

thiên tai    sẵn sàng chăm s c s c khỏe nhân dân  Các   i y tế l u   ng phải có 

y, bác sĩ, thuốc, trang thiết b  và ph ơng tiện cần thiết    cấp c u,  iều tr  bệnh 

nhân tại nơi sơ tán  

 - Các Bệnh viện  a  hoa, Trung tâm   tế, Trạm y tế phải  ảm bảo cơ sở 

vật chất, ph ơng tiện, trang thiết b  y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, cấp 

c u,  iều tr  bệnh nhân trong và sau thiên tai. 

 2.4. Tổ chức ứng cứu trên biển 

 - Thống kê tàu thuyền trên bi n. 

 - Thông báo diễn biến của bão, áp thấp nhiệt   i, kêu gọi tàu thuyền chủ 

  ng vào nơi tránh trú an toàn hoặc h  ng dẫn tàu thuyền di chuy n thoát ra 

hoặc  hông  i vào  hu vực nguy hi m. 

 - Tổ ch c lực l ợng, ph ơng tiện th ờng trực sẵn sàng tham gia tìm kiếm 

c u nạn, c u h  khi có tình huống. 

 - Đảm bảo an ninh trật tự, h  ng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo  ậu an toàn; 

 hông    ng ời ở lại trên tàu thuyền, chòi canh thủy, hải sản. 

 - Duy trì mạng thông tin 02 chiều giữa tàu thuyền trên bi n v i bờ (Đài 

canh của B    i Biên phòng, Đài Thông tin Du ên hải,  iện thoại tập th , cá 

nhân, gia  ình,…)    thông báo, cảnh  áo, h  ng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh 

trú  hi c    o, ATNĐ, thời tiết nguy hi m và sẵn sàng tiếp nhận, xử lý k p thời 

các tình huống sự cố, tai nạn, thiên tai xảy ra. 

 2.5. Ứng phó khi thiên tai xảy ra 

 Trên cơ sở các ph ơng án, kế hoạch phòng, chống thiên tai    phê du ệt 

và diễn biến tình hình thiên tai xả  ra trên   a bàn, các cấp, các ngành chủ   ng 

tri n  hai ph ơng án và lựa chọn các biện pháp phù hợp     ng phó thiên tai 

m t cách linh hoạt, có hiệu quả. Các biện pháp cơ  ản  ng phó v i thiên tai nh  

sau: 

 - Biện pháp cơ  ản  ng ph   ối v i bão, áp thấp nhiệt   i, m a l n, lũ, 

ngập lụt, n  c dâng, sạt lở  ất do m a, lũ hoặc dòng chảy, sụt lún  ất do m a, lũ 

hoặc dòng chảy: 

 + Sơ tán ng ời ra khỏi khu vực nguy hi m, nơi  hông  ảo  ảm an toàn; 

tập trung tri n khai biện pháp bảo  ảm an toàn cho ng ời,  ặc biệt là  ối t ợng 

dễ b  tổn th ơng trong tình huống thiên tai khẩn cấp. 

 + Di chuy n tàu thuyền, ph ơng tiện nuôi trồng thuỷ, hải sản trên bi n, 

ven bi n, trên sông ra khỏi khu vực nguy hi m; tổ ch c ki m  ếm, h  ng dẫn 

tàu thuyền neo  ậu hoặc thực hiện biện pháp  hác    bảo  ảm an toàn. 

 + Thực hiện biện pháp bảo  ảm an toàn  ối v i nhà cửa, công sở, bệnh 

viện, tr ờng học, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng. 
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 + Chủ   ng thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất. 

 + Ki m tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai, 

công trình trọng  i m về kinh tế - xã h i và an ninh, quốc phòng. 

 + Giám sát, h  ng dẫn và chủ   ng thực hiện việc hạn chế hoặc cấm 

ng ời, ph ơng tiện  i vào  hu vực nguy hi m trên sông, trên bi n, khu vực và 

tuyến   ờng b  ngập sâu, khu vực c  ngu  cơ sạt lở  ất do m a, lũ hoặc dòng 

chảy và khu vực nguy hi m khác. 

 + Bảo  ảm giao thông và thông tin liên lạc  áp  ng yêu cầu chỉ  ạo, chỉ 

hu ,  iều hành công tác phòng, chống thiên tai. 

 + Thực hiện hoạt   ng tìm kiếm c u nạn, c u chữa ng ời b  th ơng, hỗ 

trợ l ơng thực, thuốc chữa bệnh, n  c uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực 

b  chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và tại   a  i m sơ tán  

 + Bảo  ảm an ninh, trật tự an toàn xã h i, bảo vệ tài sản của nhà n  c và 

nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai. 

 + Hu    ng khẩn cấp và tuân thủ quyết   nh chỉ  ạo, hu    ng khẩn cấp 

về nhân lực, vật t , ph ơng tiện, trang thiết b , nhu yếu phẩm    k p thời  ng 

phó v i thiên tai. 

 - Biện pháp cơ  ản  ng ph   ối v i hạn hán và xâm nhập mặn: 

 + Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp v i dự báo, cảnh 

báo và tình hình diễn biến hạn hán và xâm nhập mặn. 

 + Vận hành hợp lý công trình cấp n  c,  u tiên cấp n  c sinh hoạt; sử 

dụng tiết kiệm, chống thất thoát n  c. 

 + Ưu tiên cung cấp  iện và vật t , nhiên liệu cần thiết cho các trạm  ơm  

 + Tổ ch c  iều hành   ng mở cống lấ  n  c và ngăn mặn phù hợp v i 

tình huống cụ th . 

 - Biện pháp cơ  ản  ng ph   ối v i s ơng muối, rét hại: 

 + Tri n khai biện pháp chống rét cho ng ời,  ặc biệt cho  ối t ợng dễ b  

tổn th ơng  

 + Tri n khai chống rét và bảo  ảm nguồn th c ăn cho gia súc  

 + Tri n khai biện pháp bảo vệ cây trồng phù hợp. 

 - Biện pháp cơ  ản  ng ph   ối v i   ng  ất, sóng thần: 

 + Chủ   ng trú, tránh, bảo  ảm an toàn khi xả  ra   ng  ất. 

 + Chủ   ng sơ tán ng ời ra khỏi khu vực ch u ảnh h ởng của sóng thần. 

 + Tổ ch c tìm kiếm c u nạn, c u chữa ng ời b  th ơng  

 + Bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ l ơng thực, thuốc chữa bệnh, n  c uống, nhu 

yếu phẩm  hác cho ng ời dân b  ảnh h ởng. 

 + Bảo  ảm an ninh, trật tự an toàn xã h i, bảo vệ tài sản của nhà n  c và  



19 

nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai. 

 - Đối v i nắng nóng, lốc, sét, m a  á và các loại thiên tai  hác: Căn c  

vào dự báo, cảnh báo, tính chất và diễn biến thực tế của t ng loại thiên tai, chủ 

  ng tri n khai biện pháp  ng phó phù hợp v i tình huống cụ th ; m t số biện 

pháp  ng ph  cơ  ản: 

 + Chủ   ng trú, tránh, bảo  ảm an toàn. 

 + Tổ ch c tìm kiếm c u nạn, c u chữa ng ời b  th ơng  

 + Bảo  ảm an ninh, trật tự an toàn xã h i, bảo vệ tài sản của nhà n  c và 

nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai. 

 - Đối v i cháy r ng do tự nhiên: 

 + Khẩn tr ơng hu    ng lực l ợng, ph ơng tiện, trang thiết b     dập tắt 

cháy ngay t  khi m i xảy ra; chú ý tập trung lực l ợng vào v  trí h  ng gió lây 

lan. 

 + Tùy vào m c    lây lan của  ám chá , qu ết   nh thực hiện biện pháp 

phát dọn  ăng trắng ngăn cản lửa nga  phía tr  c  ầu h  ng gió. 

 + Đảm bảo an toàn cho lực l ợng, ph ơng tiện tham gia chữa cháy r ng. 

 3. Biện pháp khắc phục  

 - Trong hoạt   ng khắc phục hậu quả sau thiên tai,  u tiên công tác tìm 

kiếm ng ời b  mất tích; c u chữa ng ời b  th ơng và thăm hỏi,   ng viên gia 

 ình ng ời b  nạn; hỗ trợ khẩn cấp l ơng thực, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm 

thiết yếu và hỗ trợ tâm lý    ổn   nh  ời sống của ng ời dân khu vực b  thiên 

tai. 

 - Tri n khai k p thời công tác vệ sinh môi tr ờng, tiêu   c, khử trùng; 

phòng chống d ch bệnh, chăm s c   tế; xử lý nguồn n  c sạch cho ng ời dân 

khu vực b  thiên tai. 

 - Tổ ch c thống  ê,  ánh giá  úng thực tế thiệt hại do thiên tai gây ra, 

tổng hợp báo cáo k p thời cấp trên;  ề xuất nhu cầu hỗ trợ và ph ơng án  hắc 

phục hậu quả. 

 - Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật t , trang thiết b , nhiên liệu và các 

 iều kiện thiết yếu  hác    phục hồi sản xuất; cung  ng vật t , hàng h a thiết 

yếu và thực hiện biện pháp quản lý bình ổn giá, bình ổn th  tr ờng. 

 - Hỗ trợ sửa chữa, khắc phục tr  c mắt các công trình phòng, chống thiên 

tai, giao thông, cơ sở y tế, tr ờng học, thủy lợi, cấp n  c,  iện lực, thông tin liên 

lạc,... nhằm giải quyết những nhu cầu cấp thiết của nhân dân; tiến hành phân loại 

các công trình hạ tầng b  h  hỏng nặng   a vào ch ơng trình,  ế hoạch trung 

hạn, dài hạn    sửa chữa, khôi phục, nâng cấp theo h  ng bền vững, lâu dài. 

 - Hu    ng, quyên góp và phân bổ nguồn lực c u trợ, hỗ trợ: Việc huy 

  ng nguồn lực c u trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai phải   ợc thực hiện 

trên tinh thần t ơng thân, t ơng ái, lá lành  ùm lá rách trong c ng  ồng; nhà 
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n  c và nhân dân cùng làm; c ng  ồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng 

hỗ trợ. Tổ ch c tiếp nhận, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực c u trợ phải 

 ảm bảo  úng mục  ích và hiệu quả;  úng  ối t ợng, công bằng, dân chủ, công 

khai và minh bạch. 

- Rà soát,  ánh giá, lập kế hoạch và  ề xuất sửa chữa, khôi phục, nâng cấp 

các công trình phòng, chống thiên tai, các công trình cơ sở hạ tầng b  thiệt hại. 

 IV. DỰ KIẾN CÁC DỰ ÁN ƢU TIÊN ĐẦU TƢ VÀ NGUỒN LỰC 

THỰC HIỆN 

 1. Danh mục dự kiến các dự án, đề án ƣu tiên đầu tƣ  

 T  na   ến năm 2025, tập trung  u tiên  iện toàn b  máy tổ ch c, nâng 

cao năng lực chỉ  ạo, chỉ huy của lực l ợng làm công tác phòng, chống thiên tai; 

trang b  cơ sở vật chất, trang thiết b  Văn phòng th ờng trực Chỉ huy PCTT t  

thành phố xuống  ến cơ sở; sắp xếp, ổn   nh dân c   hu vực c  ngu  cơ cao xảy 

ra sạt lở  ất;  ầu t  tu  ổ, nâng cấp các công trình phòng chống thiên tai,  ặc 

biệt là hoàn thành việc nâng cấp công trình  ê  iều xung yếu (Đê Hữu Sông Mã, 

 oạn t  K60B – K60B+970) và các công trình  ang h  hỏng,  hông  ảm bảo an 

toàn; mua sắm, trang b  các loại ph ơng tiện, trang thiết b  thiết yếu phục vụ 

công tác phòng, chống thiên tai;… trên   a bàn thành phố. 

 2. Nguồn lực thực hiện 

- Ngân sách tỉnh: Đầu t  các dự án nâng cấp, xây dựng c ng hóa tuyến  ê 

hữu sông Mã thu c   a  àn ph ờng Quảng Tiến, Quảng C , các dự án chống 

ngập trọng  i m, hệ thống cảnh  áo thiên tai, các ph ơng tiện  ặc chủng phục 

vụ công tác tìm kiếm c u nạn, c u h . Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết b , 

phục vụ kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, dự báo, cảnh báo thiên tai, 

khắc phục thiệt hại do sự cố thiên tai gây ra t  Quỹ bảo vệ và phát tri n r ng và 

phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa và các nguồn hợp pháp khác. 

- Ngân sách thành phố: Đầu t  các công trình phòng, chống thiên tai, tiêu 

thoát n  c, thủy lợi, xử lý khẩn cấp sự cố chống tràn, dự án di dời dân  Đảm bảo 

cho hoạt   ng của Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS thành phố;  ầu t , mua 

sắm các ph ơng tiện, trang thiết b  phòng, chống thiên tai và tìm kiếm c u nạn 

theo ph ơng châm “ ốn tại chỗ”, trang    những  iều kiện cần thiết phục vụ 

công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền phòng, chống thiên tai - tìm kiếm c u 

nạn cho thành phố.  

- Ngân sách x , ph ờng: Đầu t , mua sắm các ph ơng tiện, trang thiết b  

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm c u nạn theo ph ơng châm “ ốn tại chỗ”, 

trang b  những  iều kiện cần thiết phục vụ công tác tập huấn, thông tin, tuyên 

truyền, phòng, chống thiên tai - tìm kiếm c u nạn.  

- Ngoài ra, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm c u nạn còn   ợc 

thực hiện theo ph ơng th c “Nhà n  c và nhân dân cùng làm”, sử dụng hiệu 

quả nguồn lực hỗ trợ t  các tổ ch c, cá nhân trong và ngoài n  c, nguồn kinh 

phí tài trợ, hợp tác của các tổ ch c phi Chính phủ.  



21 

PHẦN IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 1. Căn c  Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên   a bàn thành phố  ến 

2025, các phòng,  an,  ơn v  liên quan, UBND các x , ph ờng theo ch c năng, 

nhiệm vụ   ợc giao khẩn tr ơng xâ  dựng kế hoạch, ph ơng án về công tác 

phòng, chống thiên tai của  ơn v  mình; thực hiện lồng ghép n i dung của kế 

hoạch v i các hoạt   ng có liên quan của các ch ơng trình, dự án khác của  ơn 

v     tổ ch c thực hiện  ạt hiệu quả cao nhất; tổ ch c  ánh giá,  áo cáo   nh kỳ 

về tiến    thực hiện, kiến ngh   iều chỉnh n i dung kế hoạch theo qu    nh. 

 2. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng 

thủ dân sự thành phố  

 - Chỉ  ạo công tác phòng, chống thiên tai theo ch c năng, nhiệm vụ   ợc 

giao. Theo dõi, chỉ  ạo,  ôn  ốc các các phòng,  an,  ơn v  và UBND các xã, 

ph ờng tri n khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên 

  a bàn thành phố  ến năm 2025; tổng hợp,  ánh giá quá trình thực hiện kế 

hoạch hằng năm và 5 năm   

- Tham m u các giải pháp công trình và phi công trình trong công tác 

phòng, chống,  ng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai. Chủ trì thực hiện các 

ch ơng trình,  ế hoạch, ph ơng án phòng, chống,  ng ph  thiên tai trên   a bàn 

thành phố      ợc Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

- Tiếp nhận truyền phát các tin cảnh báo về diễn biến của  hí t ợng thủy 

văn,   o, áp thấp nhiệt   i và thời tiết nguy hi m trên bi n Đông    các cấp, các 

ngành và nhân dân thành phố chủ   ng phòng, tránh,  ng phó. 

- Tham m u UBND thành phố  ầu t  hiện  ại hóa trang thiết b , xây 

dựng, nâng cấp cơ sở vật chất của Văn phòng th ờng trực Chỉ huy PCTT thành 

phố;  ảm bảo việc tiếp nhận, xử lý thông tin, hỗ trợ k p thời phục vụ công tác 

chỉ  ạo  ng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Tổ ch c trực ban theo qu    nh    thông tin, cảnh  áo cho các  ơn v , xã 

ph ờng tri n khai các biện pháp phòng, chống,  ng phó và khắc phục hậu quả 

thiên tai. 

3. Phòng Kinh tế (Văn phòng th ờng trực Chỉ huy PCTT thành phố) 

- Tham m u cho Th ờng trực BCH các văn  ản chỉ  ạo  iều hành công 

tác phòng chống thiên tai; tổng hợp xử lý các văn  ản liên quan  ến lĩnh vực 

thiên tai trình Th ờng trực BCH, UBND thành phố báo cáo tỉnh và chỉ  ạo các 

ngành, các x , ph ờng thực hiện.  

- Là  ầu mối tham m u tổng hợp giúp UBND, BCH PCTT, 

TKCN&PTDS thành phố  ề xuất sửa chữa, gia cố, nâng cấp, duy tu, bảo d ỡng, 

xử lý khẩn cấp các công trình phòng, chống thiên tai, thủy lợi trên   a bàn v i 

các ngành có liên quan cấp tỉnh.  
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- Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí chi hàng năm của Ban chỉ huy và các 

hoạt   ng PCTT và TKCN của thành phố trình UBND thành phố phê duyệt theo 

qu    nh của pháp luật về ngân sách.  

- Tri n  hai Ph ơng án  ng phó và khắc phục hậu quả   ng  ất, sóng 

thần.. Phổ biến, tuyên truyền sâu r ng  ến nhân dân các tình huống và biện pháp 

 ng phó khi xả  ra   ng  ất, sóng thần. 

- Tổ ch c các  iều kiện cần thiết    tổ ch c h i ngh  tổng kết công tác 

PCTT và TKCN hàng năm, tri n  hai ph ơng án nhiệm vụ năm tiếp theo. 

4. Văn phòng HĐND&UBND thành phố 

Khi có thông tin cảnh báo về thiên tai phân công l nh  ạo và cán b  trực 

 áp  ng yêu cầu công tác chỉ huy, thông tin liên lạc.  

5. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố (Văn phòng th ờng trực Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự,  ng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm c u nạn thành phố) 

- Tham m u cho Th ờng trực BCH các Ph ơng án,  ế hoạch, văn  ản 

chỉ  ạo  iều hành công tác c u h , c u nạn trên  ất liền, công tác di dân, h   ê.  

- Là  ầu mối tham m u tổng hợp giúp UBND, BCH PCTT, 

TKCN&PTDS thành phố tổ ch c chỉ  ạo và chỉ huy lực l ợng b    i   a 

ph ơng, dân quân tự vệ, dự b    ng viên phối hợp v i các phòng,  an và   a 

ph ơng, các  ơn v  quân   i của B  Quốc phòng, Quân khu và của tỉnh tìm 

kiếm c u nạn, xử trí các tình huống khẩn cấp, thực hiện nhiệm vụ phòng chống 

thiên tai theo qu    nh. Trực tiếp chỉ  ạo,  iều hành Văn phòng th ờng trực Chỉ 

huy phòng thủ dân sự,  ng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm c u nạn thành phố. 

- Phối hợp v i các  ơn v  hỗ trợ các x  ph ờng,  ơn v  trong công tác tổ 

ch c tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm c u nạn, 

c u h ,  ặc biệt xây dựng lực l ợng tại chỗ, trang b  ph ơng tiện, thiết b , công 

cụ, h  ng dẫn kỹ năng     ng phó c u nạn, c u h  k p thời, hiệu quả các tình 

huống sự cố, thiên tai. 

6. Đồn Biên phòng Sầm Sơn 

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tìm kiếm c u nạn trên bi n; và biên gi i; 

tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự theo 

qu    nh; tổ ch c bắn pháo hiệu báo bão, áp thấp nhiệt   i theo quy   nh tại 

Quyết   nh số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ t  ng Chính phủ (tại 

núi Tr ờng Lệ); thông tin liên lạc thông báo, kêu gọi và nắm bắt tình hình tàu 

thuyền hoạt   ng trên bi n khi có bão, áp thấp nhiệt   i, gió mạnh. 

- Phối hợp v i các phòng,  an,  ơn v , UBND các x , ph ờng th ờng 

xuyên ki m tra và có kế hoạch tổ ch c tập kết, quản lý sử dụng các ph ơng tiện, 

trang thiết b     tham gia k p thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm c u nạn, c u 

h  khi xả  ra thiên tai;  ặc biệt là tại các khu vực xung yếu (trên bi n, cửa bi n, 

cửa sông, vùng ven bi n, ven sông, vùng trũng thấp…)  Sẵn sàng phối hợp v i 

các  ơn v , hỗ trợ, chi viện cho x , ph ờng khi có yêu cầu. 
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7. Công an thành phố: xây dựng Ph ơng án  ảo  ảm an ninh, PCCC 

tr  c, trong và sau thiên tai. Tri n khai các lực l ợng    bảo vệ an ninh trật tự, 

an toàn xã h i, các công trình trọng  i m, tài sản của nhân dân, Nhà n  c và 

doanh nghiệp tr  c, trong và sau thiên tai. 

8. Phòng Quản lý đ  thị thành phố 

- Phối hợp các xã, ph ờng và các  ơn v  có liên quan bảo  ảm giao thông 

thông suốt phục vụ công tác c u h , c u nạn, di dời dân;  iều phối, ki m soát an 

toàn giao thông thủy, b  ở khu vực xảy ra thiên tai. 

- Chủ trì phối hợp v i Công ty Cổ phần Môi tr ờng  ô th  và D ch vụ du 

l ch Sầm Sơn tri n  hai ph ơng án,  ế hoạch chặt tỉa,  ốn hạ cây xanh mục 

rỗng, sâu bệnh, dễ  ổ ng ,  hông    ùn tắc giao thông do ng ,  ổ cây xanh khi 

lốc xoá , giông gi , m a   o  

- Có kế hoạch dự phòng hu    ng ph ơng tiện vận tải   ờng b ,   ờng 

thủy phù hợp v i   a hình thành phố khi xả  ra thiên tai    k p thời  áp  ng yêu 

cầu di chuy n dân c , lực l ợng c u nạn, c u h , c u trợ.  

- Phối hợp v i ph ờng Quảng Tiến, ph ờng Quảng C  tăng c ờng ki m 

tra hoạt   ng kinh doanh tại các bến  ò ngang. 

- Cảnh báo các Chủ  ầu t  c  công trình ngầm chuẩn b  và thực hiện tốt 

nhất ph ơng án chống ngập  hi m a   o, triều c ờng. 

- Rà soát  ề xuất tham m u cho UBND thành phố Ph ơng án chống ngập 

úng cục b  trong  hu dân c  trên   a bàn thành phố. 

9. Phòng Tài nguyên M i trƣờng 

- Chủ trì phối hợp v i các ngành có liên quan tổ ch c Ph ơng án  ng phó, 

khắc phục k p thời,  hông    xảy ra ô nhiễm môi tr ờng trong tr ờng hợp xảy ra 

thiên tai và các sự cố tràn dầu trên sông, trên bi n. 

- Tăng c ờng ki m tra, xử lý việc khai thác, tập kết cát sỏi trái phép gây 

ảnh h ởng  ến công trình  ê  iều và dòng chảy phục vụ phòng, chống thiên tai.   

10. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Tham m u cho UBND thành phố chỉ  ạo các doanh nghiệp viễn thông 

  ng trên   a bàn thành phố ki m tra các trạm tiếp sóng viễn thông, bảo  ảm 

cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ  ạo,  iều hành, tiếp nhận, xử lý thông 

tin trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm c u nạn thông suốt trong 

mọi tình huống.  

- H  ng dẫn các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ  ảm bảo an toàn cho du khách 

khi có thiên tai. Yêu cầu các tổ ch c, cá nhân khi tổ ch c sự kiện, du l ch, tham 

quan, lữ hành phải  ảm bảo an toàn, khuyến cáo du khách không tắm bi n trong 

 iều kiện thời tiết nguy hi m, tuân thủ nghiêm túc n i quy tại các khu du l ch, 

tham quan, nghỉ d ỡng. Khi có thông tin cảnh báo về thiên tai, tổ ch c rà soát, 

nắm rõ số l ợng khách du l ch hiện  ang l u trú trên   a  àn    c  ph ơng án 

 ảm bảo an toàn cho du khách.  
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11. Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

Nắm số l ợng về nhân lực của các cơ quan,  ơn v , các  oàn an d ỡng,  

tr ờng dự b  Đại học dân t c, ...    khi cần hu    ng xử lý các sự cố khẩn cấp 

về thiên tai;  ề xuất, tham m u các giải pháp ổn   nh  ời sống của nhân dân ở 

những nơi    thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.  

12. Phòng Tƣ pháp 

Tăng c ờng phổ biến, giáo dục về Luật phòng, chống thiên tai và các văn 

bản h  ng dẫn    toàn th  cán b , công ch c, viên ch c, ng ời lao   ng và 

nhân dân biết, chủ   ng phòng tránh. 

13. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Đảm bảo kinh phí hoạt   ng cho Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS thành 

phố, cân  ối nguồn ngân sách dự phòng thành phố    trình Ủy ban nhân dân 

thành phố chi hỗ trợ cho các x , ph ờng khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; 

 ồng thời, h  ng dẫn Ủ   an nhân dân các x , ph ờng giải quyết các chính 

sách, chế    trợ giúp   t xuất cho các  ối t ợng b  ảnh h ởng bởi thiên tai theo 

qu    nh hiện hành. 

14. Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế 

Có kế hoạch  ảm bảo dự trữ và chuẩn b  vật t , thuốc men, nhiên liệu, 

hàng h a, l ơng thực, thực phẩm và kinh phí cần thiết     ảm bảo  iều kiện sinh 

hoạt,  ời sống, hỗ trợ c u tế cho nhân dân, xử lý vệ sinh môi tr ờng, phòng, 

chống d ch bệnh và an toàn c ng  ồng trong vùng xảy ra thiên tai, d ch bệnh. 

15. Phòng Giáo dục - Đào tạo; Trung tâm GDTX và các Trƣờng 

THPT trên địa bàn thành phố 

Xây dựng ch ơng trình giáo dục cho học sinh hi u biết về thiên tai và 

cách phòng tránh,  ảm bảo an toàn về tài sản và ng ời khi có thiên tai xảy ra. 

16. Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng thành phố 

- Đẩy nhanh tiến    thực hiện và hoàn thành các dự án xử lý ngập úng 

trong khu vực n i thành      ợc HĐND thành phố phê duyệt. 

- Khi khảo sát, nghiên c u  ầu t  hạ tầng kỹ thuật tại các mặt bằng khu 

xen c , dân c  trên   a bàn phải  ảm bảo việc tiêu thoát n  c,  hông   ợc    

xảy ra tình trạng ngập úng các khu vực lân cận.  

- Chỉ  ạo  ơn v  thực hiện d ch vụ công ích xây dựng Ph ơng án xử lý rác 

thải tr  c, trong và sau thiên tai trên   a bàn thành phô. 

17. Trung tâm Văn hóa, Th ng tin, Thể thao và Du lịch  

Xây dựng Kế hoạch tuyên tuyền, phổ biến kế hoạch phòng chống thiên tai 

trên   a bàn thành phố năm 2022 và các qu    nh của pháp luật  ến các tầng l p 

nhân dân    thấ    ợc tầm quan trọng của việc phòng, chống thiên tai; th ờng 

xuyên thông tin dự báo và tuyên truyền, phổ biến kiến th c, kỹ năng trong 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm c u nạn    h  ng dẫn, hỗ trợ nhân dân các 
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biện pháp chằng chống nhà cửa an toàn nhằm phòng tránh tốc mái, sụp  ổ khi 

xảy ra giông, gió, lốc xoáy. 

18. Hội Chữ thập đỏ thành phố 

Phối hợp v i Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các  ơn v  

liên quan kêu gọi, vận   ng các tổ ch c, cá nhân trên   a bàn thành phố, trong 

tỉnh, trong n  c và quốc tế hỗ trợ các   a ph ơng  hắc phục hậu quả do thiên tai 

gây ra. Tri n khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch  ào tạo, tập huấn 

nâng cao năng lực cho lực l ợng làm công tác phòng, chống thiên tai trên   a 

bàn thành phố  ến năm 2025. 

19. Điện lực thành phố Sầm Sơn, Điện lực huyện Quảng Xƣơng, các 

tổ chức kinh doanh điện 

Đảm bảo nguồn  iện liên tục 24/24 giờ cho các cơ quan,  ơn v  chỉ  ạo, 

 iều hành, cảnh báo, dự báo, phòng, chống thiên tai. Bảo vệ hệ thống, thiết b  

 iện, trạm biến thế,  ặc biệt là vấn  ề an toàn trong sử dụng  iện;  ồng thời, xử 

lý khắc phục nhanh chóng sự cố   ờng dây tải  iện b  h  hỏng, chuẩn b  máy 

phát  iện dự phòng cho các khu vực b  ảnh h ởng của thiên tai. 

20. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức Chính 

trị - Xã hội thành phố 

Tăng c ờng công tác tuyên truyền, vận   ng h i viên,  oàn viên và nhân 

dân trên   a bàn thành phố chấp hành nghiêm các qu    nh của pháp luật về bảo 

vệ các công trình phòng chống thiên tai, chấp hành các chỉ  ạo của Ban chỉ huy 

PCTT, TKCN&PTDS thành phố về việc di dân,  ảm bảo an toàn cho ng ời và 

tài sản khi có thiên tai xảy ra. 

Sẵn sàng lực l ợng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai khi có 

yêu cầu của Chủ t ch UBND thành phố. 

21. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh, TW đóng trên địa bàn và các Doanh 

nghiệp, Cơ sở sản xuất kinh doanh 

Tù  theo  iều kiện cụ th , ng ời   ng  ầu cơ quan,  ơn v , doanh nghiệp 

quyết   nh thành lập Ban chỉ huy PCTT-T CN theo qu    nh tại Điều 23 Ngh  

  nh số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ  Đồng thời chủ   ng 

xây dựng ph ơng án  ảm bảo tài sản và ng ời khi xảy ra thiên tai tại  ơn v  

mình.      

Sẵn sàng ph ơng tiện, máy móc, nhân lực hu    ng phục vụ công tác  ng 

c u, h   ê, di dân khi có yêu cầu của Chủ t ch UBND thành phố. 

22. Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng 

- Cập nhật, bổ sung và hoàn chỉnh các kế hoạch, ph ơng án phòng, chống 

thiên tai, tìm kiếm c u nạn và PTDS hàng năm và  ến năm 2025 tại   a ph ơng 

mình. Chuẩn b  lực l ợng, ph ơng tiện, trang thiết b  sẵn sàng    hu    ng  ng 

c u k p thời khi xảy ra thiên tai nhằm giảm thi u thiệt hại  ến m c thấp nhất. 
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- Lồng ghép n i dung phòng, chống thiên tai, tìm kiếm c u nạn và PTDS 

trong quy hoạch, kế hoạch phát tri n kinh tế - xã h i của   a ph ơng  

- Th ờng xuyên ki m tra các v  trí xung yếu trên   a  àn     ề xuất giải 

pháp phòng ng a và  ng phó nhằm  ảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho 

ng ời dân, doanh nghiệp và Nhà n  c. 

- Báo cáo  ề xuất sửa chữa, gia cố, nâng cấp, duy tu, bảo d ỡng, xử lý 

khẩn cấp các công trình phòng, chống thiên tai, thủy lợi trên   a bàn về Ban chỉ 

huy PCTT, TKCN&PTDS thành phố tổng hợp.  

UBND thành phố yêu cầu các phòng,  an; cơ quan,  ơn v  theo t ng lĩnh 

vực   a bàn phụ trách tri n khai thực hiện tốt các n i dung của Kế hoạch này; 

  nh kỳ 6 tháng, hàng năm  áo cáo  ết quả thực hiện về UBND thành phố (qua 

Văn phòng Th ờng trực Chỉ huy PCTT thành phố) tổng hợp./. 
  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Thanh Hóa; 

- Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh; 

- Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa; 

- Đ/c Hoàng Th  Yến – PGĐ Sở NN&PTNT;         (   b/c) 

  (phụ trách   a bàn)              

- Chi cục Thủy lợi;  

- TTr. Thành ủy, HĐND thành phố; 

- Chủ t ch, PCT UBND thành phố; 

- UBMTTQ & Các Đoàn th  thành phố; 

- Các phòng, ban chuyên môn UBND; 

- Các cơ quan,  ơn v  sự nghiệp của thành phố; 

- Các cơ quan,  ơn v , DN của TW, tỉnh  óng 

 trên   a bàn thành phố Sầm Sơn; 

- Hiệp h i Doanh nghiệp thành phố Sầm Sơn; 

- Đảng ủy, UBND các x , ph ờng; 

- L u VT,  T (C ờng). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Bích 
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