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PHỤ LỤC 4 

TÌNH HÌNH THIÊN TAI CÁC LƢU VỰC SÔNG 

 

4.1. Tình hình thiên tai lƣu vực sông Mã  

Lưu vực sông Mã thuộc tỉnh Thanh Hoá nằm trong khu vực Bắc Trung Bộ có đặc điểm về khí hậu, thuỷ văn và 

địa hình phức tạp, là nơi chịu ảnh hưởng nhiều của hầu hết các loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở Việt Nam 

với tần suất cao và mức độ ác liệt hơn. Lưu vực sông Mã thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại thiên tai sau 

: Bão; áp thấp nhiệt đới (ATNĐ); lũ lụt; hạn hán; lốc tố; dông sét; sạt lở đất; xói lở bờ sông, bờ biển; cháy rừng; 

xâm nhập mặn; triều cường…Trong đó ảnh hưởng và gây thiệt hại nhiều nhất là bão, ATNĐ và lũ lụt. Bão 

thường xảy ra ở khu vực đồng bằng ven biển và lũ lụt thường xảy ra chủ yếu ở các huyện đồng bằng trung du và 

khu vực miền núi. Theo số liệu thống kê trong 52 năm trở lại đây từ năm 1955 đến 2007 Thanh Hoá phải chịu 

ảnh hưởng trực tiếp của hơn 100 cơn bão và ATNĐ, trong đó có 36 năm bão đổ bộ trực tiếp vào Thanh Hoá, 

tính trung bình mỗi năm có khoảng 2,4 cơn bão đổ bộ hoặc ảnh hưởng trục tiếp đến Thanh Hoá với sức mạnh 

gió từ cấp 8 đến cấp 11 và cấp 12. Ngoài ra, theo số liệu thống kê lũ trong 42 năm trên một số sông thuộc lưu 

vực sông Mã, thấy rằng sông Chu có 12 năm; sông Mã có 10 năm; sông Bưởi có 20 năm xuất hiện lũ trên báo 

động III. Thời gian một con lũ từ 7 đến 10 ngày và lũ lên nhanh, xuống cũng rất nhanh. 

 Trong lịch sử ở Thanh Hoá đã xảy ra 45 điểm vỡ đê trên sông lớn và 13 điểm vỡ đê sông nhỏ. Lũ bão 

lớn đã xảy ra vào các năm 1927, 1944, 1962, 1973, 1980, 1996 và gần đây nhất là năm 2005 và 2007. Vào 

năm 2005, Thanh Hoá liên tiếp chịu ảnh hưởng của 4 cơn bão, 5 đợt lũ trên các triền sông và 1 đợt lũ quét tại 

huyện Quan Hoá đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho các vùng trong tỉnh. Trong đó có hai cơn bão số 6 và 

số 7 đã liên tiếp đổ bộ vào Thanh Hoá trong các ngày 19/9 đến 27/9/2005 với sức gió giật cấp 11, trên cấp 11 

kèm theo mưa to đến rất to. Vào năm 2007, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 đã gây ra mưa lũ lớn, xảy ra 

tổ hợp lũ đặc biệt lớn trên tất cả các sông, làm tràn và vỡ nhiều tuyến đê sông, gây thiệt hại nặng nề ước tính 

khoảng 1.100 tỷ đồng. 

 Bão và lũ lụt đã gây ra rất nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân tỉnh Thanh Hoá. 

Ngoài ra, nó còn gây ra nhiều khó khăn về điều kiện ăn ở, vệ sinh môi trường, nguy cơ dịch bệnh cho người dân 

và hàng ngàn đồng ruộng bị nhiễm mặn do nước biển tràn vào phải mất rất nhiều tiền của và công sức mới có 

thể khôi phục và cải tạo lại được. Số liệu thống kê trong vòng 14 năm gần đây cho thấy đã có tất cả 324 người bị 

chết và tổng giá trị thiệt hại ước tính 4.500 tỷ đồng (năm 2010 và 2011 chưa có số liệu thống kê). 
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Hình 4.1: Thiệt hại về kinh tế do thiên tai trên lƣu vực sông Mã, 1996 - 2009 
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Hình 4.2: Thiệt hại về ngƣời lƣu vực sông Mã, 1996 - 2009 
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Khả năng ứng phó 

-  Tổ chức thể chế 

Để đối phó với tình hình thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và thực hiện thống nhất trong quản 

lý nhà nước về công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai. Tỉnh Thanh Hoá có 

các Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão (PCLB), Ban tìm kiếm cứu nạn (TKCN) chịu trách nhiệm giúp Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh (UBND) điều hành và phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về lĩnh vực này. 

 Ban chỉ huy PCLB có 27 thành viên, trong đó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, phó chủ tịch 

UBND tỉnh làm Phó ban thường trực; Ban tìm kiếm cứu nạn gồm 9 thành viên do Phó chủ tịch UBND tỉnh 

làm trưởng ban và có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành chủ chốt trong tỉnh tham gia làm thành viên. Các 

Ban chỉ huy có nhiệm vụ chỉ đạo cụ thể các địa phương, xem xét, rà soát lại tất cả các phương án PCLB & 

TKCN đã lập để bổ sung, hoàn thiện phương án đảm bảo tính khả thi, huy động lực lượng, vật tư, thiết bị 

chuyên ngành phục vụ công tác PCLB & TKCN. Ngoài ra, tại các sở, ban, ngành và các địa phương cũng có 

Ban chỉ huy PCLB & TKCN riêng chịu sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh. Ở 

các công trình trọng điểm như hồ, đê.. đều thành lập các Ban phòng, chống lụt bão riêng. Lực lượng phục vụ 

công tác TKCN bao gồm các đơn vị như Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Biên Phòng; Công an tỉnh; Hội chữ 

thập đỏ là các đơn vị chủ lực trong công tác TKCN. Kế hoạch hành động luôn chia ra làm 3 công tác 

chính: Công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão; công tác triển khai ứng phó khi có bão, lũ xảy ra và công tác 

khác phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

- Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị 

Cơ sở hạ tầng quản lý thiên tai chính hiện nay của tỉnh Thanh Hoá bao gồm các công trình thuỷ lợi, nhà máy 

thuỷ điện, hồ chứa nước, trạm bơm, đập dâng, kè sông, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, cảng 

cá, các trạm khí tượng thuỷ văn, mạng lưới thông tin dự báo thời tiết. Toàn lưu vực có hơn 800 hồ, đập lớn 

nhỏ trong đó 24 hồ quan trọng cấp tỉnh và quốc gia; có 3.000 km kênh mương kiên cố;1.008 km đê sông, đê 

biển; 881 cống; 181 kè bảo vệ công trình. Khu vực có 3 khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão là Lạch Hới, 

Lạch Trường, Lạch Bạng. Khu vực có 7 trạm Khí tượng, Hải văn và Môi trường chuyên đo đạc quan trắc các 

yếu tố khí hậu, khí tượng. Có 16 trạm Thuỷ văn chuyên đo đạc mực nước, lưu lượng, lượng mưa, nhiệt độ 

nước và chất lượng chất lơ lửng. Có 14 điểm đo mưa trong nhân dân, chuyên đo đạc ở những nơi không có 

trạm KTTV cơ bản. 

4.2. Tình hình thiên tai lƣu vực sông Cả 

Lưu vực sông Cả thường xuyên chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai đặc trưng cho khu vục duyên hải 

Miền Trung như: Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), lũ lụt, hạn hán, lốc tố, dông sét, sạt lở đất, xói lở bờ sông và 

bờ biển, cháy rừng, xâm nhập mặn, triều cường…Trong đó ảnh hưởng và gây thiệt hại nhiều nhất là bão, 

ATNĐ và lũ lụt. Bão thường xảy ra ở khu vực đồng bằng ven biển và lũ lụt thường xảy ra chủ yếu ở các 

huyện đồng bằng trung du và khu vực miền núi. Theo số liệu thống kê từ năm 1990 đến năm 2010 lưu vực 

sông Cả đã hứng chịu 34 trận bão đổ bộ trực tiếp, trung bình mỗi năm hứng chịu từ 1 – 1,5 cơn bão, tốc độ 

gió do bão gây ra đạt tới cấp 9 ÷ 10 khi giật lên đến cấp 12. Bão thường đổ bộ vào lưu vực sông Cả từ cuối 

tháng IX, X và đầu tháng XI. Tốc độ gió lớn nhất đã quan trắc được tại Tương Dương 25 m/s hướng tây - bắc 

(1975), tại Quỳ Châu lớn hơn  20 m/s hướng tây - bắc năm 1973, tại Đô Lương 28 m/s hướng đông - đông - 
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bắc (1965). Về lũ lụt trong 21 năm đã có 29 đợt lũ lớn gây thiệt hại nhiều về người và tài sản, số liệu quan 

trắc mực nước lũ trong vòng 40 năm trở lại đây cho thấy trên lưu vực các trận lũ lớn xảy ra ở dòng chính sông 

Cả là trận lũ 1954, 1963, 1973, 1978, 1988, 2007, 2010 trung bình cứ 9 10 năm lại xuất hiện những trận lũ 

lớn. Một số năm đã gây ra hiện tượng vỡ đê như trận lũ năm 1954, 1978, 1988 và 1996. Đặc biệt trận lũ năm 

1954, rất nhiều đoạn đê bị vỡ (từ Nam đàn ra đến biển) với lượng nước lũ từ sông chảy vào đồng kéo dài 16 

ngày liền. Tổng thiệt hại do bão lũ trong 21 năm 1990 đến 2010 khoảng hơn 3,300 tỷ đồng. 

  Trong năm 2007 có 7 cơn bão hoạt động trên biển Đông, có 4 cơn bão đổ bộ vào Việt Nam, trong đó có 2 

cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An là cơn bão số 2 và số 5. Bão đổ bộ đã gây mưa to đến rất to và lũ lớn 

trên các sông, lượng mưa đo được ở thành phố Hà Tĩnh là 619,2mm, Kỳ Anh 666,2mm, Vũ Quang 563,6mm, Linh 

Cảm 646mm, Hương Khê 1.153mm. Mực nước lũ đo được tại Chu Lễ (sông Ngàn Sâu) 16,93mm cao hơn mức 

nước năm 1996 là 0,71mm trên báo động III là 3,13m. Bão lũ năm 2007 đã gây ra thiệt nhiều thiệt hại năng nề cho 

nhân dân trong vùng, tổng số người chết 38 người, ước tính thiệt hại khoảng gần 900 tỷ đồng. 

 Trong năm 2010 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây ra gây mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 100 đến 300mm, một số nơi mưa trên 300mm như Vinh 406mm; cửa Hội 357mm; 

Đô Lương 302mm; Nam Đàn 355 mm. Ngoài ra trong năm cũng xảy ra nhiều đợt lũ lớn trên các sông gây ra 

nhiều thiệt hại lớn, tổng số tiền thiệt hại trong năm 2010 do bão lũ gây ra ước tính hơn 2,700 tỷ đồng. 

THỐNG KÊ SỐ CƠN BÃO ĐỔ BỘ VÀO LƢU VỰC SÔNG CẢ

1990-2010

1

0

2 2 2 2

1

0 0 0

1

0 0

1

4

6

2

0 0 0 0
0

1

2

3

4

5

6

7

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

Năm

S
ố

 c
ơ

n
 b

ã
o

 

Hình 4.3: Số cơn bão đổ bộ vào lưu vực sông Cả từ 1990 - 2010 
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Hình 4.4: Biểu đồ thiệt hại về ngƣời lƣu vực sông Cả từ 1990 - 2010 
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Hình 4.5: Biểu đồ thống kê thiệt hại về kinh tế lƣu vực sông Cả từ 1990 - 2010 

 Dựa vào hai biểu đồ trên thấy rằng tình hình thiệt hai do thiên tai gây ra đang có xu hướng ngày càng 

tăng trong những năm gần đây . Thiệt hại nặng nề nhất vào năm 2010, tổng giá trị thiệt hại khoảng 2,920 tỷ 

đồng. Điều kiện thời tiết, khí hậu có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết 

bị cảnh báo dự báo chưa đáp ứng được yêu cầu; sự phát triển của nền kinh tế trong vùng là những nguyên 

nhân làm gia tăng mức độ thiệt hại do thiên tai gây nên. 
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Khả năng ứng phó 

- Tổ chức thể chế 

Phần lớn diện tích lưu vực sông Cả thuộc Việt Nam nằm trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cũng giống như 

lưu vực sông Mã để chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai đã có các Ban chỉ huy PCLB & GNTT từ cấp tỉnh 

đến cấp địa phương và có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong các hành động. Ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ 

trực tiếp trong công tác tìm kiếm cứu nạn gồm Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Biên Phòng; Công an tỉnh; 

Hội chữ thập đỏ là các đơn vị chủ lực trong công tác TKCN. Kế hoạch hành động luôn chia ra làm 3 công tác 

chính: Công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão; công tác triển khai ứng phó khi có bão, lũ xảy ra và công tác khắc 

phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

- Hạ tầng cơ sở và trang thiết bị 

Nghệ An đã xây dựng được 1.214 hồ chứa lớn nhỏ, một số hồ như Vực Mấu (dung tích 62,5 triệu m
3
), Hô Vệ 

Rừng (18,6 triệu m
3
), Hồ Khe Đá (15,4 triệu m

3
), Hồ Bản Vẽ (2.690 triệu m

3
); 427 đập dâng nước cho vùng 

núi; 810 trạm bơm lấy nước từ các sông suối; 586,6 km đê sông, đê nội đồng và đê biển. Trên lưu vực sông 

Cả có 17 trạm khí tượng và 11 trạm thuỷ văn chuyên đo đạc các yếu tố như mưa, bốc hơi, nhiệt độ, lũ,… hầu 

hết các trạm được thành lập từ trước năm 1957 và cũng có một số trạm đã dừng đo đạc. 

4.3. Tình hình thiên tai lƣu vực sông Vu Gia – Thu Bồn 

Do vị trí địa lý, đặc điểm về địa hình, địa mạo cùng với tác động biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thiên tai 

tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn diễn ra hết sức phức tạp và có xu thế ngày càng gia tăng về số lượng cũng 

như mức độ khốc liệt. Các loại hình thiên tai thường xuất hiện ở lưu vực là áp thấp nhiệt đới, bão, lũ lụt, 

giông sét, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất…Trong đó hai loại hình thiên tai là bão và lũ lụt là nguy hiểm 

nhất và gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. 

 Bão và ATNĐ thường xảy ra trong thời gian từ tháng V đến tháng VII, tập trung chủ yếu vào tháng X 

và XI. Các cơn bão và ATNĐ thường xuất hiện kèm theo gió xoáy, mưa to nên dễ gây ra lũ lụt. Theo thống kê 

trên biển đông từ năm 1997 đến 2009 xuất hiện 174 cơn bão và ATNĐ, trong đó có 26 cơn bão và 12 ATNĐ 

ảnh hưởng đến lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Đặc biệt có cơn bão số 6 (2006) có tên quốc tế là Sang Sane 

và cơn bão số 9 (2009) có tên quốc tế là Ketsana đã đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Nam gây thiệt hại nhiều 

về người và tài sản. 

 Lũ lụt thường xuất hiên từ tháng IX đến tháng XI hàng năm. Có 3 loại hình thế thời tiết gây lũ trên 

lưu vực gồm bão, ATNĐ, gió mùa Đông – Bắc, dải hội tụ nhệt đới. Một số trận lũ lớn xảy ra vào các năm 

1964, 1999, 2007, 2009. 

 Theo báo cáo tổng hợp của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 

đến năm 2009 thiên tai trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn đã làm 765 người chết, 63 người mất tích và 

2403 người bị thương, tổng giá trị thiệt hại về tài sản hơn 18,000 tỷ đồng. Kết quả thống kê từ năm 1997-2009 

cho thấy thiệt hại về người và kinh tế trong các trận bão lũ lớn xảy ra với tỷ lệ khá tương đồng, đặc biệt trong 

các năm 2006 đến 2009 thiệt hại về người và kinh tế là rất cao. Nguyên nhân là do các trận bão trong năm này 

đã đổ bộ thẳng vào khu vực Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, trong khi nền kinh tế khu vực đang trong thời 

kỳ phát triển nên đã gây ra thiệt hại nặng nề. 
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Hình 4.6: Thiệt hại về ngƣời lƣu vực sông Vu Gia – Thu Bồn từ 1997 – 2009 
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Hình 4.7: Thiệt hại về tài sản lƣu vực sông Vu Gia – Thu Bồn từ 1997 - 2010 

Khả năng ứng phó 

- Tổ chức thể chế 

Phần lớn diện tích lưu vực thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng để chỉ đạo công tác 

phòng chống thiên tai đã có các Ban chỉ huy PCLB & GNTT từ cấp tỉnh đến cấp địa phương và có sự phối 

hợp chặt chẽ với nhau trong các hành động. Ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp trong công tác tìm 
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kiếm cứu nạn gồm Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Biên Phòng; Công an tỉnh; Hội chữ thập đỏ là các 

đơn vị chủ lực trong công tác TKCN. 

 Kế hoạch hành động luôn chia ra làm 3 công tác chính: Công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão; công tác 

triển khai ứng phó khi có bão, lũ xảy ra và công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

- Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị 

Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị quản lý thiên tai chính hiện nay của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng 

bao gồm các công trình thuỷ lợi, nhà máy thuỷ điện, hồ chứa nước, trạm bơm, đập dâng, kè sông, kè biển, khu 

neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, cảng cá, các trạm khí tượng thuỷ văn, mạng lưới thông tin dự báo thời tiết. 

Hiện nay lưu vực sông Thu Bồn đã xây dựng nhiều hồ chứa nước. Các Hồ chứa nước có dung tích lớn hơn 10 

triệu m
3
 gồm có: Đồng Nghệ (17,2 triệu m

3
), Hòa Trung (10 triệu m

3
), Phú Ninh (344 triệu m

3
), Khe Tân (30 

triệu m
3
), Vinh Trinh (19,3 triệu m

3
), A Vương (266,5 triệu m

3
), Đa Mi 4 (152 triệu m

3
) và Sông Tranh 2 

(212,3 triệu m
3
). Một số khu neo đậu tàu thuyền đã được xây dựng như Cù Lao Chàm ( Quảng Nam), Hồng 

Triều ( Quảng Nam), Thọ Quang ( Đà Nẵng). Trong lưu vực có 2 trạm đo các yếu tố khí tượng: một trạm đo 

đại diện cho vùng đồng bằng là trạm Đà Nẵng, một trạm đại diện cho vùng miền núi là trạm Trà My và 18 

trạm đo mưa. Trên hệ thống sông Vũ Gia -Thu Bồn có 8 trạm đo thuỷ văn, trong đó có 2 trạm đo dòng chảy 

và mực nước, 2 trạm đo mực nước vùng trung lưu sông Thu Bồn và sông Vu Gia, 4 trạm đo mực nước hạ lưu 

vùng ảnh hưởng triều. 

 

4.4. Tình hình thiên tai lƣu vực sông Trà Khúc-Vệ-Trà Bồng 

Do vị trí địa lý, đặc điểm địa hình và những biến đổi phức tạp của thời tiết, khí hậu, hàng năm trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi các loại thiên tai diễn ra hết sức phức tạp và có xu thế ngày càng gia tăng về số lượng cũng 

như mức độ khốc liệt. Các loại hình thiên tai thường xảy ra ở tỉnh Quảng Ngãi bao gồm: Bão và ATNĐ; lũ 

lụt; sạt lở bờ sông, bờ biển; sạt lở núi; gió mùa đông bắc; Dông, lốc ,sét; lũ quét; hạn hán; rét đậm rét 

hại…Trong đó thì bão và lũ lụt là hai loại hình thiên tai nguy hiểm nhất và gây thiệt hại nhiều nhất, được xếp 

đầu tiên trong bảng danh sách các hiểm hoạ thiên tai xảy ra ở Quảng Ngãi.  

Theo số liệu thống kê, trung bình hàng năm tỉnh Quảng Ngãi có 0,28 cơn bão đổ bộ trực tiếp; nếu xét 

về mưa và cường độ gió từ cấp 6 trở lên có 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp; nếu chỉ xét 

đơn thuần ảnh hưởng về mưa (gián tiếp và trực tiếp) thì trung bình hàng năm có 4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt 

đới ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Ngãi. Bão và ATNĐ chúng thường xuất hiện trong thời gian từ tháng V đến 

tháng XII; trong khoảng 5 năm gần đây, áp thấp nhiệt đới xuất hiện cả trong tháng I, tháng II; bão cũng xuất 

hiện sớm hơn (trong tháng IV).  

Ở Quảng Ngãi, thông thường khi có ảnh hưởng kết hợp của bão, áp thấp nhiệt đới, hay dải hội tụ nhiệt 

đới với gió mùa Đông Bắc, thường có mưa lớn kéo dài sinh ra lũ, lụt. Trung bình mỗi năm, trên các sông lớn 

thuộc tỉnh Quảng Ngãi có 5 - 7 đợt lũ lớn trên báo động cấp II. Có những cơn lũ vượt báo động cấp III từ 1 đến 

2,6 m; những trận lũ kép nhiều đỉnh, kéo dài nhiều ngày gây ngập lụt nghiêm trọng cho vùng thấp trũng ở đồng 

bằng và ven biển. Lũ, lụt là loại hình thiên tai nguy hiểm nhất, có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng và gây thiệt 

hại lớn nhất về dân sinh, kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Bảng 4.1. Các loại thiên tai thƣờng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

TT Tên thiên tai 

Mức độ nguy hiểm  
Xếp 

hạng 
Rất 

cao 

Cao Trung 

bình 

Nhỏ  

1 Bão, ATNĐ X    
I 

2 Lũ, lụt X    
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3 Sạt lở bờ sông, bờ biển  X   

II 
4 Sạt lở núi  X   

5 Gió mùa Đông Bắc  X   

6 Dông, lốc, sét  X   

7 Lũ quét  X   

III 

 

8 Nước biển dâng   X  

9 Hạn hán   X  

10 Xâm nhập mặn   X  

11 Gió khô nóng    X  

 

IV 
12 Rét đậm, rét hại    X 

13 Mưa đá    X 

14 Sương mù, sương muối    X 
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Hình 4.8: Thiệt hại về ngƣời lƣu vực sông Trà khúc từ 1996 – 2010 
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Hình 4.9: Thiệt hại về kinh tế lƣu vực sông Trà khúc từ 1996 - 2010 
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Theo số liệu thống kê từ năm 1996 - 2010, tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của 90 

cơn bão, 63 đợt áp thấp nhiệt đới; có 71 trận lũ xuất hiện trên các sông thuộc tỉnh. Bão, áp thấp nhiệt đới và lũ và 

các thiên tai khác đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhà nước và nhân dân trong tỉnh. Cụ thể: 601 

người người chết, mất tích; 1017 người bị thương; nhà sập đổ cuốn trôi là 8.501 nhà. Tổng giá trị thiệt hại về kinh 

tế khoảng 7544.73 tỷ đồng. 

Khả năng ứng phó 

-  Tổ chức thể chế 

Phần lớn diện tích lưu vực thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi để chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai đã có 

các Ban chỉ huy PCLB & GNTT từ cấp tỉnh đến cấp địa phương và có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong 

các hành động. Ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp trong công tác tìm kiếm cứu nạn gồm Bộ chỉ huy 

Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Biên Phòng; Công an tỉnh; Hội chữ thập đỏ là các đơn vị chủ lực trong công tác 

TKCN. Kế hoạch hành động luôn chia ra làm 3 công tác chính : Công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão; công 

tác triển khai ứng phó khi có bão, lũ xảy ra và công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

- Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị 

Tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng được một số công trình hạ tầng cơ sở phòng chống thiên tai gồm: Các Trung tâm 

Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh và 03 huyện; hồ chứa nước; trạm bơm; đập dâng nước; kè sông; kè biển; đê 

ngăn mặn; khu neo đậu tàu thuyền; cảng cá; các trạm khí tượng thủy văn và mạng lưới thông tin dự báo thời tiết. 

Tính đến năm 2009, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đưa vào khai thác sử dụng 527 công trình thủy lợi phục vụ 

tưới (bao gồm: 110 Hồ chứa nước; 324 Đập dâng và 93 Trạm bơm). Đê điều, công trình ngăn mặn đã được kiên 

cố: 10,95 km đê sông;  25 km đê cửa sông; 03 đập ngăn mặn; 16.061,9 m kè lát mái và 54 mỏ hàn. Công trình 

cảng neo đậu tàu thuyền bao gồm: Cảng Dung Quất, Cảng Sa Kỳ, Cảng Tịnh Hoà, Cảng Lý Sơn, Cảng Mỹ Á, 

Cảng Sa Huỳnh. Trên lưu vực hiện nay có 3 trạm thuỷ văn cơ bản, 3 trạm thuỷ văn chuyên dung, 7 trạm đo mưa, 3 

trạm khí tượng  và 94 mốc báo lũ. 

 

4.5. Tóm tắt tình hình thiên tai ở một số lưu vực sông nhỏ thuộc dự án 

4.5.1. Lƣu vực sông Hạ Vàng và sông Rác (Hà Tĩnh) 

Lưu vực nằm trong địa phận tỉnh Hà Tĩnh, hàng năm vẫn chịu nhiều thiệt hại do mưa bão gây ra. Đặc biệt 

trong những năm gần đây thì tình hình mưa bão trong khu vực có chiều hướng gia tăng cả về mức độ và 

cường độ. Đặc biệt trận lũ lịch sử trong năm 2010, xảy ra vào ngày 14/10/2010 đến ngày 19/10/2010 đã gây 

ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhân dân. Lượng mưa đo được tại các trạm Chu Lễ (Hương Sơn) 

là 1032 mm, Sơn Diệm (Hương Sơn) là 672 mm, sông Rác là 886 mm. Mưa lớn trên diện rộng đã làm cho 

mực nước sông trên các sông lên nhanh và vượt báo động cấp III. Lũ chồng lên lũ đã làm ngập chìm trong 

biển nước 182 xã của tất cả 12 huyện thành phố thuộc tỉnh Hà Tĩnh, các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ bị ngập 

chìm trong nước. Cả đợt lũ làm chết 51 người, 175 người bị thương; 396 nhà bị sập; 5.754 nhà tốc mái xiêu 

vẹo; 151003 nhà bị ngập sâu trong nước; ngập trôi, hư hỏng 23000 ha gồm có cây hang năm, cây lâm nghiệp, 

cây ăn quả và diện tích nuôi trồng thuỷ sản. Ngoài ra còn rất nhiều vật nuôi, đường xá, trường học, trạm xá… 

bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước tính 6374 tỷ đồng. 

Hàng năm lưu vực sông Hạ Vàng - Rác chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai như: Mưa, bão, ngập lụt, 

lũ ống, lũ quét, sạt lỡ, ở các huyện miền núi, ngập lụt, xâm nhập mặn vùng đồng bằng ven biển. Toàn tỉnh Hà 

Tĩnh có 32 tuyến đê với chiều dài 316 km, trong đó có 01 tuyến đê sông chính cấp II (đê La Giang dài 

19,2km) và 31 tuyến đê sông cấp IV và cấp V với chiều dài 297 km. Nhìn chung hệ thống đê điều còn nhỏ, 
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cao trình thấp, khả năng chống đỡ với thiên tai bão, lũ còn nhiều bất cập. Hồ đập có 345 cái với tổng dung 

tích 762 triệu m3 và 48 đập dâng. Phần lớn các hồ, đập được đầu tư xây dựng từ những năm 1980 về trước 

nên công trình hầu hết đã bị xuống cấp. Trong những năm qua Chính Phủ và các tổ chức Quốc tế đã từng 

bước đầu tư sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn nên việc đầu tư chưa hoàn chỉnh vẫn 

còn nhiều công trình đang trong tình trạng hư hỏng xuống cấp trầm trọng nguy cơ xẩy ra sự cố bất cứ lúc nào 

khi có mưa lũ. 

Bảng 4.2: Thiệt hại do mƣa bão tỉnh Hà Tĩnh từ 2003 - 2009 

Hạng mục 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Người chết 0 4 13 15 31 20 5 51 

Người mất tích 0 0 0 1 0 0 0 1 

Người bị thương 0 0 12 24 85 2 5 175 

Thiệt hại ( Tỷ đồng) 1.7 8.3 140 110 1135 250 107.85 6374 

 

3.5.2. Lƣu vực sông Gianh và sông Nhật Lệ (Quảng Bình) 

Quảng Bình là vùng hẹp nhất của VN. 

, Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ

, sạt lở bờ sông, bờ biể , cát bay cát lấp, rét đậm rét hạ

, lố , sạt lở bờ 

sông bờ biển, cát bay cát lấp. Hàng năm, thường hứng chịu những đợt mưa bão lớn. Tuy nhiên do địa hình, 

các trận lũ thường gây hại nghiệm trọng đối với các khu vực miền núi và trung du, đặc biệt là lũ quét. Nguyên 

nhân gây những trận lụt, lũ quét do điều kiện địa hình, phía tây là sườn tây núi Trường Sơn thường mưa rất lớn 

khi có bão đổ bộ vào khu vực Miền Trung. Thời gian tập trung lũ ngắn, độ dốc lưu vực lớn và nhiều rừng đầu 

nguồn bị chặt phá không theo qui hoạch là những nguyên nhân quan trong gây ra những trận lũ và lũ quét lớn.  

Không khí lạnh kết hợp với các hình thế thời tiết khác đã gây ra mưa lớn và đặc biệt lớn, như trận 

mưa lũ lịch sử tháng XI, XII năm 1999. Trận lũ đầu tháng XI/1999 là do không khí lạnh kết hợp với hoạt 

động cường độ rất cao của dải HTNĐ có trục đi qua Nam Bộ trong các ngày 1-4/XI và ATNĐ đổ bộ vào nam 

Trung Bộ chiều tối ngày 5/XI đã gây ra trận mưa lũ đặc biệt lớn trên diện rộng từ Quảng Bình, Quảng Trị đến 

Khánh Hòa, lượng mưa trận phổ biến từ 500 mm đến hơn 2000 mm với trung tâm mưa ở Huế (2288 mm) và 

A Lưới (2270 mm). Lũ lịch sử đã xảy ra ở hạ lưu sông Hương, sông Gianh, sông Thạch Hãn và một số sông 

khác trong vùng. 

3 năm 

sau, thời gian mưa tậ

nă , ATNĐ , triều cườ

. Các hình thái thiên tai khác như lũ tiểu mãn (gây 

ngập úng) xảy ra từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm; Lốc xoáy, dông sét, mưa đá xảy ra quanh năm. 

Từ năm 1989 đến nay Quảng Bình phải gánh chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản do các cơn bão 

và lũ lụt gây ra ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội và ổn định cuộc sống dân cư trên địa bàn 

toàn tỉnh. Từ năm 1999 đến nay, thống kê trên toàn tỉnh về mức độ thiệt hại lớn nhất do bão lũ tại các huyện 

được xếp theo thứ tự như sau: Huyện Lệ thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, 
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TP Đồng Hới. Tuy nhiên trong vòng hai năm lại đây thì huyện chịu nhiều thiệt hại nhất là các huyện Tuyên 

Hóa, Minh Hóa do bị lũ quét, xói lở bờ sông. 

Mùa bão ở Quảng Bình diễn ra từ tháng 7 đến tháng 11, trong đó từ tháng 9-10 nhiều bão nhất. Theo 

số liệu thống kê từ 1989 đến năm 2008 có 13 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào Quảng Bình, bình quân 0,7 cơn 

bão/năm ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Bình, có năm không có bão, nhưng lại có năm liên tiếp 2-3 cơn bão 

đổ bộ trực tiếp. Ảnh hưởng nặng nề nhất là bão gây ra gió xoáy giật kèm theo mưa to dài ngày (2-5 ngày) gây 

ra lũ lụt nghiêm trọng. Tỷ lệ mưa do bão và áp thấp nhiệt đới gây ra chiếm tới 40-50% tổng lượng mưa trong 

các tháng 9-11. Lượng mưa do một cơn bão gây ra khoảng 300-600 mm. Thống kê 10 năm trở lại đây (1999-

2008), trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của 8 cơn bão và 36 đợt áp thấp nhiệt đới (trung bình 04 

cơn/1 năm) làm ngưng trệ các hoạt động xã hội, gây nhiều thiệt hại đến con người, tài sản của nhân dân và 

Nhà nước. Xu hướng những năm gần đây bão càng ngày càng gia tăng về số lượng và cường độ, càng ngày 

mức độ càng khốc liệt và khó lường. 

Bảng 4.3: Thiệt hại lƣu vực sông Gianh từ năm 1997 – 2006 

Hạng mục 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Người chết 11 10 21 4 6 0 2 1 13 9 

Diện tích lúa bị ngập 6 8 14 7 5 0.8 0.6 13 5 9 

Thiệt hại (tỷ đồng) 22 20 263 5 12 4 5 38 80 132 

 

4.5.3. Lƣu vực sông Thạch Hãn (Quảng Trị) 

Quảng Trị là tỉnh có đặc điểm về khí hậu phức tạp. Là nơi chịu ảnh hưởng hầu hết của các loại hình thiên tai 

thường xảy ra ở Việt Nam. Trong những năm qua Quảng Trị chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt với tần suất 

ngày càng nhiều và cường độ lớn. 

Theo số liệu thống kê trong 98 năm có 75 cơn bão đổ bộ vào khu vực Bình Trị Thiên, bình quân 0,8 cơn 

bão/năm ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Trị, có năm không có bão, nhưng lại có năm liên tiếp 2-3 cơn bão đổ bộ 

trực tiếp. Tỷ lệ mưa do bão và áp thấp nhiệt đới ngây ra chiếm tới 40-50% tổng lượng mưa trong các tháng 7-10. 

Lượng mưa do một cơn bão gây ra khoảng 300-400 mm, có khi 1000mm Một số cơn bão và ATNĐ đổ bộ liên tiếp 

vào miền trung thường gây nên những trận lũ đặc biệt lớn trên các triền sông, như trận lũ XI/1964, IX/1978, 

XI/1987, XI/1995, XI/1996, XI/1998, XI và XII/1999… Tổng lượng mưa của các trận mưa này từ vài trăm mm 

đến hơn 1000 mm, có thể từ 1500-2000 mm ở trung tâm mưa. Không khí lạnh kết hợp với các hình thế thời tiết 

khác đã gây ra mưa lớn và đặc biệt lớn, như trận mưa lũ lịch sử tháng XI, XII năm 1999. 

Bảng 4.4: Thiệt hại lƣu vực sông Thạch Hãn từ 1997- 2006 

Hạng mục 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Người chết 3 13 52 4 4 1 3 0 7 7 

Diện tích lúa bị ngập 2 8 18 10 3 0 0 4 28 6 

Thiệt hại (tỷ đồng) 10 23 2351 25 11 3 0 7 200 89 

4.5.4. Lƣu vực sông Kone (Bình Định) 

Đặc điểm tự nhiên lưu vực sông Kone chịu sự chi phối của điều kiện địa hình. Phần thượng lưu là các dãy núi 

có địa hình dốc nên sông ở đoạn này có hệ số dòng chảy lớn, thời gian tập trung nước nhanh. Lũ trên sông 
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Kone thường xảy ra rất nhanh lên trong một ngày. Hàng năm có từ 2 đến 5 trận lũ, kéo dài từ 3 đến 5 ngày. 

Do mùa lũ thường ngắn (chỉ diễn ra trong 4 tháng) và mùa kiệt kéo dài nên tác động của dòng chảy lũ chỉ có 

thể thấy rõ rệt nhất sau khi xảy ra lũ lớn trên sông. 

Lưu vực sông Kone thuộc tỉnh Bình Định, do đặc điểm riêng về vị trí địa lý của vùng nên tình hình 

khí hậu có khác với những vùng khác trong cả nước; trong khi ở miền Bắc, miền Nam và Tây nguyên bước 

vào mùa khô hạn thì các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ đang là thời kỳ mưa bão. Các loại hình thiên tai phổ 

biến ở Bình Định chủ yếu là bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn, 

tố lốc, nước biển dâng và cháy rừng…Diễn biến rất phức tạp, khó lường gây thiệt hại to lớn về người và của, 

làm ảnh hưởng rất lớn đến con người và sự phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, tình hình biến đổi khí hậu sẽ 

làm trầm trọng thêm mức độ của thiên tai. Từ năm 2005 đến 2009 cả nước đã xảy ra 45 cơn bão và 26 ATNĐ 

hoạt động trên biển Đông trong đó có 03 cơn bão và 03 ATNĐ đổ bộ trực tiếp vào đất liền Bình Định; các 

cơn bão và ATNĐ hoạt động gần bờ đã gây mưa rất to gây lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cho hầu hết các vùng 

trong tỉnh; Theo tổng kết của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh; chỉ tính riêng từ năm 20005 – 

2009 thiên tai đã làm 203 người chết, 141 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 2.938,6 tỷ đồng. 

Những loại hình thiên tai gây thiệt hại cho lưu vực gồm: bão, mưa lớn gây ra lũ ống, lũ quét, lũ kép 

trên các triền sông. Đặc biệt, ảnh hưởng của bão số 11 năm 2009, toàn bộ vùng đồng bằng hạ lưu sông Hà 

Thanh và sông Kone đã bị ngập chìm trong nước từ 1,0 đến 5,0m. Các tuyến đường đi vào thành phố Quy 

Nhơn bị ngập sâu trong lũ từ 0,5 đến 1,3m không thể đi lại bằng các phương tiện giao thông thông thường; 

toàn bộ hệ thống đê, kè bảo vệ sông Hà Thanh, các tuyến đê biển, các tuyến đường giao thông bị chìm sâu 

dưới dòng nước lũ chảy xiết. Đây là trận lũ lớn nhất xuất hiện trên lưu vực sông Hà Thanh trong vòng 40 năm 

trở lại đây. Thiệt hại do bão, lũ năm 2009 đã làm 33 người chết, 76 người bị thương; 4 phòng học bị sụp đổ, 

730 phòng học tốc mái, 35 trung tâm y tế , trạm xá bị hư hỏng, 98 tàu thuyền bị chìm; 17.740 ha lúa bị ngã 

đổ, ngập úng, 3.673 ha hoa màu hư hỏng, 679 ha bị sa bồi thủy phá, 900 tấn giống bị hư hỏng, 4.020 tấn phân 

hóa học bị hỏng do ngập nước, 683 ha hồ tôm bị ngập, hàng trăm ngàn con gia súc gia cầm bị nước lũ cuốn 

trôi; 10.300 m đê, kè bị sạt lở, vỡ, đứt từng đoạn, kênh mương thủy lợi sạt lở hơn 25 km, 15 hồ chứa nước bị 

sạt mái, 8 đập tràn hư hỏng, 1 trạm bơm bị ngập lũ và hư hỏng, 89 đập tạm trên sông, suối bị cuốn trôi trong 

lũ; hơn 192 km đường giao thông bị sạt lở; các khu, cụm công nghiệp bị ngập nước , hư hại nhà xưởng. Tổng 

thiệt hại do bão số 9 và số 11 khoảng 1.332 tỷ đồng. 

Bảng 4.5: Thiệt hại lƣu vực sông Kone từ 2000 -2010 

Hạng mục 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Người chết 2 2 2 21 9 19 10 41 20 33 11 

Người mất tích 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Người bị thương 1 0 0 2 15 0 4 10 6 76 6 

Thiệt hại ( Tỷ đồng) 9.8 2.8 3.05 152.1 111 86 13.3 1100 165 1332 836 

3.5.5. Lƣu vực sông Dinh (Ninh Thuận) 

Vào thời kỳ mưa bão trên lưu vực thường xuất hiện những trận lũ quét lũ ống trên các triền sông, suối làm ngập 

lụt các khu dân cư quan trọng như vùng Thành phố Phan Rang, huyện Thuận Nam, huyện Ninh Phước, huyện 

Thuận Bắc. Lũ quét xảy ra làm thiệt hại nhiều người và tài sản của nhân dân. 

 Đựa điểm chung của lũ sông Cái Phan Rang là lũ lên nhanh xuống nhanh, thời gian lũ ngắn, thường 

có dạng một đỉnh và mức độ biến động lũ lớn.Lũ xuất hiện hàng năm trên sông chính là do casc trận mưa từ 
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50 – 100 mm/ngày. Khi ảnh hưởng của bão hay ATNĐ thì trên lưu vực có thể xuất hiện những trận mưa lớn 

trên diện rộng với lượng mưa từ 100 – 200 mm/ngày. 

 Trong những năm gần đây bão, lũ đã gây ra nhiều thiệt hại cho nhân dân. Đặc biệt là những trận bão 

gây nên mưa trên diện rộng cả ở thượng lưu và vùng đồng bằng ven biển sinhra các trận lũ đặc biệt lớn như 

tháng 11/2003, nước trên sông Dinh dâng cao tràn qua mặt đê kéo dài trên 1,5 km vào thành phố gây ngập và 

uy hiếp vỡ đê. 

 Theo số liệu thống kê của ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Thuân, tình hình thiệt hại do ngập 

lụt trong những năm gần đây đã gây thiệt hại ước tính trên 50 tỷ đồng, đặc biệt có năm thiên tai gây thiệt hại trên 

200 tỷ đồng, số người chết tính từ năm 2000 đến hết năm 2009 là 38 người. 

Bảng 4.6: Thiệt hại do bão lũ gây ra lƣu vực sông Dinh từ 2000 – 2010 

Hạng mục 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Người chết 11 2 0 15 0 3 1 0 5 1 7 

Người mất tích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Người bị thương 0 0 0 31 0 0 7 0 6 1 3 

Thiệt hại (tỷ đồng) 122.6 0.29 0 123.9 0 23.8 2.038 13.2 20.54 60.25 1122 

 

 


