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KỊCH BẢN 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do mưa bão khu vực 

lòng hồ Dự án Hồ chứa nước Bản Lải 

 

Thực hiện Kế hoạch 127/KH-BCH ngày 24/4/2020 và Phương án số 

865/PA-UBND ngày 05/6/2020 của BCH PCTT-TKCN huyện về Phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do mưa bão khu vực lòng hồ Bản Lải. 

Hiện nay đang trong mùa mưa bão, để công tác ứng phó với mưa bão gây 

ngập lụt khu vực long hồ Bản Lải đạt hiệu quả cao. Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN huyện xây dựng Kịch bản bảo vệ người và tài sản khu vực lòng hồ Bản 

Lải như sau: 

A. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Địa điểm 

Các thôn Bản Quyêng, Bản Hu, Tằm Pất, Tằm Hán xã Tĩnh Bắc. 

2. Một số thông số về hồ chứa nước Bản Lải 

- Đập chính ngăn dòng tích nước có chiều dài 200 m, chiều cao 57 m; 

phạm vi đập ngăn dòng thi công đến cao trình +301,1 m. 

- Nước vào hồ vẫn được xả qua hệ thống 02 cửa của cống dẫn dòng có 

chiều rộng 2x(4x5) m.  

B. NỘI DUNG 

I. KHI CHƯA CÓ MƯA BÃO XẢY RA 

1. Công tác tuyên truyền 

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông, UBND xã Tĩnh Bắc (kèm theo nội dung tuyên truyền). 

2. Công tác chuẩn bị 

- Cung cấp vật tư nhu yếu phẩm cho nhân dân và đội xung kích (số lượng 

theo Phương án số 865/PA-UBND): Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì 

phối hợp với UBND xã Tĩnh Bắc thực hiện. 

- Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện hướng dẫn người dân cách dựng lều 

chữ A, hướng dẫn người dân di chuyển đến vị trí an toàn. 

II. KHI CÓ MƯA BÃO 

1. Tình huống xảy ra 
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Khi trời mưa to, kéo dài lưu lượng nước từ sông, suối, các khe chảy về Hồ 

lớn hơn lưu lượng nước xả, mực nước trong hồ có thể dâng tới cao trình +304,2 

m, các hộ dân nằm dưới cao trình +300,22 m khu vực lòng hồ có thể bị ngập lụt 

ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. 

2. Phương án bảo vệ 

* Bước 1: UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã thường xuyên theo 

dõi diễn biến thời tiết. Dự báo mưa to kéo dài chủ động thông báo cho người dân 

biết để có kế hoạch di chuyển người và tài sản đến vị trí an toàn. 

* Bước 2: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã huy động lực lượng tại chỗ 

(Đội xung kích thôn, đoàn thanh niên, người dân ...) hỗ trợ người dân di chuyển 

người và tài sản đến vị trí an toàn. 

a) Đối với thôn Bản Hu: Có 02 khu dân cư. 

- Khu dân cư số 1 (Khu dân cư phía trong thôn): Di dời đến đồi Pò Vèn 

(phân trường Bản Hu) 26 hộ, khoảng cách từ điểm dân cư đến nơi an toàn từ 

50m - 100m.  

- Khu dân cư số 2 (Khu dân cứ phía ngoài thôn): Di chuyển đến đồi Khau 

Khu (đồi của hộ gia đình Hoàng Văn Hiệp) 06 hộ, khoảng cách từ điểm dân cư 

đến nơi an toàn từ 10m - 200m.  

b) Đối với thôn Bản Quyêng: Có 03 khu dân cư. 

- Khu dân cứ số 1: Di dời đến Trường tiểu học 06 hộ, khoảng cách từ 

điểm dân cư đến nơi an toàn từ 50m - 300m. 

- Khu dân cư số 2: Có 03 địa điểm an toàn 

+ Di chuyển đến đồi Khau Khia 02 hộ, khoảng cách từ điểm dân cư đến 

nơi an toàn 200m. 

+ Di chuyển đến đồi Thâm Quan 03 hộ, khoảng cách từ điểm dân cư đến 

nơi an toàn 200m. 

+ Di chuyển đến đồi Khau Khoác 06 hộ, khoảng cách từ điểm dân cư đến 

nơi an toàn 300m. 

- Khu dân cư số 3: Di chuyển đến đồi Khau Khuông 53 hộ, khoảng cách 

từ điểm dân cư đến nơi an toàn từ 30m - 800m. 

c) Đối với thôn Tằm Pất: có 01 điểm dân cư 

Di chuyển đến đồi Kéo Sáy (đồi của các hộ Tô Văn Minh, Sầm Văn Lùn) 

33 hộ, khoảng cách từ điểm dân cư đến nơi an toàn từ 100m - 600m.  

d) Đối với thôn Tằm Hán: 01 điểm dân cư 

Di chuyển đến đồi Kéo Tàu (đồi của các hộ Nông Văn Trọng, Nông Văn 

Anh, Nông Văn Hừng) 19 hộ, khoảng cách từ điểm dân cư đến nơi an toàn từ 

30m - 800m.  
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* Bước 3: Trường hợp ngập lụt nhiều ngày, huy động phương tiện di 

chuyển người dân đến nơi ở tạm (cơ quan, trường học ...) 

- Thôn Bản Hu: 

+ Khu dân cư số 1: Di chuyển theo đường huyện 32 qua lại thôn Pò 

Nhàng, thôn Kéo Cọ, xã Lợi Bác. 

+ Khu dân cư số 2: di chuyển qua lại thôn Co Cai, xã Sàn Viên. 

- Thôn Tằm Pất: Di chuyển qua thôn Lải Ngòa, xã Khuất Xá. 

- Thôn Tằm Hán: Di chuyển theo đường xã 371 qua khu Kéo Tàu, thôn 

Bó Luồng, xã Tĩnh Bắc. 

- Thôn Bản Quyêng bị cô lập hoàn toàn: Chuẩn bị sẵn vật tư, trang thiết bị 

sinh hoạt trong nhiều ngày. 

III. PHƯƠNG ÁN TÌM KIẾM CỨU NẠN 

Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Công an huyện tùy từng 

điều kiện, trường hợp có phương án tìm kiếm cứu nạn phù hợp. 

IV. SAU KHI NƯỚC RÚT 

1. Huy động lực lượng sửa chữa nhà cửa, vận động các hộ gia đình nhà có 

nguy cơ sập đổ hoàn toàn di chuyển đến vị trí an toàn. 

2. Huy động các lực lượng chức năng, xung kích phối hợp với nhân dân 

khẩn trương tiến hành vệ sinh môi trường ở các khu vực đã bị ngập nước. 

3. Các điểm sạt lở đất đá, hỗ trợ các hộ gia đình tiến hành múc, vận 

chuyển khối lượng đất bị sạt lở, đổ khối lượng đất đúng vị trí quy định. Dùng 

máy múc một số đất sạt lở xuống suối đã khơi dòng chảy.  

4. Cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã hướng dẫn người dân nạo 

vét kênh mương, tiêu thoát nước. 

V. PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN 

HUYỆN PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN 

1. Thôn Bản Quyêng 

- Công an huyện - Tổ trưởng. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông - Thành viên. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện - Thành viên. 

- Phòng LĐ, TB, XH - Dân tộc -Thành viên. 

- Ủy Ban MTTQ VN huyện - Thành viên. 

2. Thôn Bản Hu 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Tổ trưởng. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên. 

- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện - Thành viên. 
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- Phòng Tài chính - Kế hoạch - Thành viên. 

3. Thôn Tằm Pất 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Tổ trưởng. 

- Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi - Thành viên. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo - Thành viên. 

- Huyện đoàn Lộc Bình - Thành viên. 

- Trung tâm viễn thông VNPT Lộc Bình - Thành viên. 

4. Thôn Tằm Hán 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường - Tổ trưởng. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin - Thành viên. 

- Hội Chữ thập đỏ huyện - Thành viên. 

- Trung tâm Y tế huyện - Thành viên. 

- Điện lực Lộc Bình - Thành viên. 

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện yêu cầu xã Tĩnh Bắc và các cơ quan, 

đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo phương án đã đề ra để 

công tác PCTT, TKCN và khắc phục hậu quả mưa bão của huyện đạt hiệu quả 

cao./. 
 

 

Nơi nhận: 

- BCH PCTT-TKCN tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT;                                                             
- TT Huyện uỷ;                                     
- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- UBMTTQVN huyện; Đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND xã Tĩnh Bắc; 

- Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2; 

- Thành viên BCH PCTT và TKCN huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;                                                             
- Lưu: VT.                 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Hùng Cường 
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