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BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số:          /KKT-VP 
Về việc xây dựng phương án phòng 

ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão 

năm 2023. 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Hà Tĩnh, ngày       tháng 3 năm 2023 

     Kính gửi:  Các Doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn  

            Khu kinh tế Vũng Áng. 

 

Thực hiện Văn bản số 17/PCTT ngày 15/02/2023 của Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc rà soát, xây dựng phương án 

phòng ngừa, ứng phó bão mạnh, siêu bão năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư khẩn trương xây dựng Phương 

án phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão năm 2023 với các nội dung chính 

sau: 

1. Công tác tổ chức phân công chỉ đạo, chỉ huy và điều hành: Yêu cầu 

phải có Quyết định phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, số điện thoại, địa 

chỉ email chi tiết cụ thể). 

2. Tổ chức cảnh báo, tuyên tuyền khi có thông tin về bão (trong tình 

huống khẩn cấp bố trí xe lưu động tuyên truyền trực tiếp tại dự án). 

3. Rà soát, xác định rõ các hạng mục dự án, khu vực, địa điểm nguy hiểm 

cần phòng tránh bão mạnh, siêu bão. 

4. Tổ chức rà soát, xác định số người, trang thiết bị, phương tiện cần sơ 

tán và các địa điểm sơ tán người, trang thiết bị phương tiện đến tránh, trú bão. 

+ Kịch bản I: Sơ tán cán bộ, công nhân viên, người lao động, trang thiết bị 

phương tiện khi xảy ra bão cấp 8, cấp 9. 

+ Kịch bản II: Sơ tán cán bộ, công nhân viên, người lao động, trang thiết 

bị phương tiện khi xảy ra bão mạnh cấp 10, cấp 11.  

+ Kịch bản III: Sơ tán cán bộ, công nhân viên, người lao động, trang thiết 

bị phương tiện khi xảy ra bão rất mạnh cấp 12, cấp 13. 

+ Kịch bản IV: Sơ tán cán bộ, công nhân viên, người lao động, trang thiết 

bị phương tiện khi xảy ra bão cấp 14 trở lên (Vị trí tránh, trú bão phải cách xã bờ 

biển, bờ sông ít nhất 1,0km; các địa điểm tránh trú bão cho người phải đủ kiên 

cố và an toàn và địa hình cao để tránh nước dâng). 

(Có Phụ lục 06 gửi kèm theo Mẫu phương án) 

5. Phương án huy động lực lượng và phương tiện thiết bị ứng phó bão 

mạnh, siêu bão (Yêu cầu phải ghi rõ số lượng người, phương tiện cụ thể): Phụ 

lục 10. 
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6. Công tác đảm bảo hậu cần: Phụ lục 11. 

 

* Đối với một số đơn vị lƣu ý thêm 

Đối với Công ty Formosa và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 của Công 

ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, các dây chuyền, bộ phận phải đảm bảo hoạt động 

liên tục, không thể gián đoạn, do vậy đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin 

về số lượng nhân viên thường trực làm việc khi có bão mạnh trên cấp 12 đổ bộ 

và phương án đảm bảo hậu cần tiếp tế; thống kê số lượng và có phương án sơ 

tán người lao động tại các nhà thầu trên các lán, trại tạm công trường vào các tòa 

nhà kiên cố. 

Đối với Phương án của Công ty CP đầu tư và phát triển Vũng Áng cần 

chú trọng nội dung đảm bảo an toàn Hệ thống công trình cấp nước Vũng Áng 

trong mùa mưa lũ. 

Đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng, hoàn thiện phương án 

gửi về Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh trước ngày 13/3/2023 để thẩm định, 

phê duyệt (gửi bản giấy qua địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, 

gửi bản mềm qua địa chỉ Email: duongkktva@gmail.com. Thông tin liên lạc qua 

ông Nguyễn Đình Đường - Chuyên viên Văn phòng; Số điện thoại liên lạc 

0986.107.385).  

Văn bản này và các phụ lục kèm theo có đăng tải trên Cổng Thông tin 

điện tử của Ban tại địa chỉ http://khukinhte.hatinh.gov.vn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng TT TKCN & PCTT tỉnh; 

- Trưởng ban; 

- Các Phó Trưởng ban; 

- Chánh Văn phòng; 

- Các Phòng, Trung tâm; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 
 

                   

 

 
                 

Hoàng Thanh Tùng 

 

 

 

  



 

 

3 

 

 

CÔNG TY.......  

 

Số:        /PA-PCTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng     năm 2023 

 

PHƢƠNG ÁN 

PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BÃO MẠNH, SIÊU BÃO  

ĐỊA BÀN ĐƠN VỊ/TP/TX. NĂM 2023 

 

 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

I. Đặc điểm về thiên tai 

Nêu tổng quát đặc điểm thiên tai của đơn vị ......... 

Nêu tình hình thiên tai xảy ra trong những năm gần đây .................... 

Nêu tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn .......................... 

 II. Căn cứ thực hiện 

 - Bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão do Trường 

Đại học Thủy lợi lập và chuyển giao; 

 - Quyết định số 2901/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc công bố kết quả cập nhật phân vùng bão, xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão và 

phân vùng gió cho các vùng ở độ sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ; 

Văn bản số 17/PCTT ngày 15/02/2023 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão 

năm 2023; 

III. Phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nƣớc dâng do bão 

Tại Quyết định số 2901/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc công bố kết quả cập nhật phân vùng bão, xác định nguy cơ bão, nước dâng do 

bão và phân vùng gió cho các vùng ở độ sâu ở độ sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ 

bộ thì vùng biển tỉnh Hà Tĩnh sẽ có khả năng xảy ra các trường hợp: 

1. Tần số bão 

Hàng năm từ 1,5 - 2,0 cơn; mùa bão tập trung vào các tháng VIII, IX, X; lượng mưa 

lớn nhất trong 24 giờ rất lớn đạt 978 mm. Cấp gió bão mạnh nhất đã xảy ra cấp 14, giật cấp 

15, cấp 16. 

2. Nguy cơ gió mạnh, mƣa lớn khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ 

Khu vực Hà Tĩnh gió trong bão có thể đạt cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Mưa một 

ngày lớn nhất trong bão có thể đạt từ 1.000-1.050mm. Tại các khu vực miền núi phía Tây, gió 

bão thấp hơn khu vực ven biển do cường độ bão đã suy yếu sau khi di chuyển vào sâu trong 

đất liền. 

3. Nƣớc biển dâng cao do ảnh hƣởng của bão 

Vùng ven biển từ Nghệ An - Hà Tĩnh nước dâng do bão cao nhất đã xảy ra tới trên 

4,5m. Trong tương lai, khi bão có khả năng mạnh, siêu bão đổ bộ, nước dâng do bão có thể 

lên đến 5,0m, biên độ thủy triều dao động từ 1,2- 1,7m. Mực nước tổng cộng trong bão có thể 

xảy ra từ 6,2-6,7m. 

B. PHƢƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BÃO MẠNH, SIÊU 

BÃO. 
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I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Mục đích 

Huy động mọi nguồn lực và cả hệ thống chính trị để triển khai có hiệu quả công tác 

phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão và khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm giảm thiểu 

đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản;  

Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão mạnh, siêu bão gây ra, đặc biệt là người, 

tài sản và các công trình trọng yếu. Kịp thời di dời, sơ tán dân ở khu vực xung yếu, có nguy 

cơ cao đến nơi tạm cư kiên cố, chắc chắn, nhất là đối với người khuyết tật, người già, trẻ em 

và phụ nữ. 

Hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường; bảo vệ sản xuất, xoá đói giảm 

nghèo góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã hội và quốc phòng, an 

ninh trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Tất cả các đơn vị, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “Bốn tại 

chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại 

chỗ) và “Ba sẵn sàng” (Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có 

hiệu quả). 

- Người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mạnh, siêu bão; nghiêm chỉnh chấp 

hành các mệnh lệnh, hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền, cơ quan chức năng trong suốt thời 

gian từ trước, trong và sau khi xảy ra bão mạnh, siêu bão; đồng thời chủ động, nâng cao ý 

thức tự giác tham gia cùng chính quyền, ban - ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác 

phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do bão mạnh, siêu bão gây ra. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro 

thiên tai dựa vào cộng đồng nhằm phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của 

cộng đồng dân cư là biện pháp thiết thực và hiệu quả. 

II. Nội dung, nhiệm vụ 

1. Nội dung 

- Rà soát, cập nhật bổ sung phương án ứng phó, đặc biệt là phương án sơ tán dân khi 

bão mạnh, siêu bão đổ bộ ứng với các mức ngập dự kiến, bao gồm: Xác định cụ thể những 

khu vực nguy hiểm; số hộ dân, số người cần phải sơ tán, địa điểm sơ tán đến (khu vực an 

toàn); đảm bảo hậu cần, an ninh, trật tự tại nơi sơ tán; phương tiện và nhân lực thực hiện để 

chủ động triển khai ứng phó. 

- Rà soát phương án đảm bảo an toàn đối với người, tài sản, công trình, nhà ở trong 

khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực thấp trũng, ven biển, ven sông. 

- Cập nhật, điều chỉnh phương án sơ tán dân khi trên cơ sở bản đồ ngập lụt theo các 

kịch bản. 

2. Nhiệm vụ của Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp đơn vị 

2.1. Tổ chức trực ban lãnh đạo và cơ quan tham mưu:  

2.2. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng, ban, đơn vị: 

2.3. Phương án tổ chức di dời, sơ tán dân ứng với từng cấp bão và nước dâng do bão 

trước khi bão đổ bộ và các kịch bản nước biển dâng khi có bão mạnh, siêu bão. 

 Phụ lục 06, Phương án sơ tán dân tránh trú bão mạnh, siêu bão năm 2023. 

2.4. Quản lý tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản, hoạt động vận tải trên biển, trên sông:  

2.5. Neo giằng đảm bảo an toàn tàu thuyền trong khu trú bão: 
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2.6. Tổ chức neo giằng nhà cửa và công sở chống bão:  

2.7. Công tác đảm bảo hậu cần: 

2.8. Công tác đảm bảo an ANTTXH, TTATGT trên địa bàn: 

2.9. Công tác thực hiện trong thời gian bão mạnh, siêu bão đổ bộ: 

2.10. Công tác triển khai thực hiện sau khi bão mạnh, siêu bão đi qua: 

III. Giải pháp và phân công thực hiện: 

Trách nhiệm của Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp đơn vị: 

Tổ chức xây dựng và phê duyệt Phương án để triển khai và thực hiện các nhiệm 

vụ tại Mục II.2 và Phụ lục 10, 11 trên địa bàn toàn đơn vị: 

1. Công tác tổ chức phân công chỉ đạo, chỉ huy và điều hành: 

(Yêu cầu phải có Quyết định phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, số điện thoại 

liên hệ) 

2. Tổ chức tuyên tuyền: ......  (Trong tình huống khẩn cấp bố trí xe lƣu động 

tuyên truyền trực tiếp tại các địa phƣơng, cơ sở trọng điểm); 

3. Phương án huy động lực lượng và phương tiện: (Phụ lục 10). 

4. Phương án đảm bảo hậu cần, y tế: (Phụ lục 11). 

C. KẾT LUẬN 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão do Công ty ..... xây dựng gửi 

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Khu kinh tế tổng hợp, xây dựng 

Phương án phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão Khu kinh tế./.  

                                                                                    

Nơi nhận:        

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN KKT;        

- Lưu: VT-CLB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn A 
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PHỤ LỤC 06 

PHƢƠNG ÁN SƠ TÁN DÂN TRÁNH TRÚ BÃO MẠNH, SIÊU BÃO  NĂM 2023 

(Kèm theo Văn bản số :               /                ngày           tháng      năm 2023 của Công ty                  ) 

                            

    

TT 

TÊN ĐƠN 

VỊ, ĐỊA 

PHƢƠNG 

Kịch bản I Kịch bản II Kịch bản III Kịch bản IV 

Quy mô sơ tán dân khi có cấp 

bão từ cấp 8 đến cấp 9 

Quy mô sơ tán dân khi có cấp 

bão từ cấp 10 đến cấp 11 

Quy mô sơ tán dân khi có cấp 

bão từ cấp 12 đến cấp 13 

Quy mô sơ tán dân khi có bão từ cấp 

14 trở lên (siêu bão) 

Số hộ 
Số 

ngƣời 

Phƣơng 

tiện sơ 

tán 

Địa 

điểm 

sơ tán 

Số hộ 
Số 

ngƣời 

Phƣơng 

tiện sơ 

tán 

Địa 

điểm 

sơ tán 

Số hộ 
Số 

ngƣời 

Phƣơng 

tiện sơ 

tán 

Địa 

điểm 

sơ tán 

Số hộ 
Số 

ngƣời 

Phƣơng 

tiện sơ 

tán 

Địa điểm 

sơ tán 

(cách bờ 

biển tối 

thiểu 

1km) 

1                                   

2                                   

                                    

                                    

Tổng cộng:                                 
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PHỤ LỤC 10 

PHƢƠNG ÁN HUY ĐỘNG LỰC LƢỢNG, PHƢƠNG TIỆN THIẾT BỊ ỨNG PHÓ VỚI BÃO MẠNH, SIÊU BÃO NĂM 2023 

(Kèm theo Văn bản số :               /                ngày           tháng      năm 2023 của Công ty                  ) 

                

TT 
TÊN ĐƠN VỊ, ĐỊA 

PHƢƠNG 

LỰC LƢỢNG PHƢƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ 

Dân quân 

tự vệ 

(người) 

Xung 

kích 

(người) 

Cơ động 

(người) 

Y, bác sỹ 

(người) 

Ô tô 

tải 

(cái) 

Xe ca 

(cái) 

Thuyền 

máy (cái) 

Xà lan 

(cái) 

Máy 

đào 

(cái) 

Máy ủi 

(cái) 

Cần 

cẩu 

(cái) 

Tàu 

lớn > 

180 

CV 

(cái) 

Xuồng 

cao tốc 

(cái) 

Ca nô 

(cái) 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

  TỔNG CỘNG                             
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PHỤ LỤC 11 

PHƢƠNG ÁN ĐẢM BẢO HẬU CẦN, Y TẾ ỨNG PHÓ VỚI BÃO MẠNH, SIÊU BÃO NĂM 2023 

(Kèm theo Văn bản số :               /                ngày           tháng      năm 2023 của Công ty                  ) 

              

TT 
TÊN ĐƠN VỊ, ĐỊA 

PHƢƠNG 

ĐẢM BẢO HẬU CẦN ĐẢM BẢO Y TẾ 

Nước uống 

đóng chai 

(thùng) 

Lương 

khô (tấn) 

Mỳ tôm 

(thùng) 

Gạo 

(tấn) 

Tấm 

lợp 

(tấm) 

Xăng 

(lít) 

Dầu 

Diezen 

(lít) 

Dầu 

hỏa 

(lít) 

Bao tải 

(cái) 

Cơ số 

thuốc (cơ 

số) 

Hóa 

chất 

(lít) 

CloraminB 

(lít) 

1                           

2                           

3                           

4                           

  TỔNG CỘNG                         
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