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UBND HUYỆN LÂM THAO 

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 
 

Số:        /PA-BCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lâm Thao, ngày      tháng  3  năm 2023 

 

PHƯƠNG ÁN TRỌNG ĐIỂM  

BẢO VỆ SỰ CỐ KÊNH DẪN HẠ LƯU CÔNG VĨNH MỘ HUYỆN LÂM THAO 

(TẠI VỊ TRÍ K95+350, XÃ CAO XÁ)  

 
 

1. Vị trí 

 Huyện Lâm Thao nằm ở phía đông tỉnh Phú Thọ, có diện tích tự nhiên 

9.835,41 ha, dân số 110.067 người (năm 2022); Phía Bắc giáp huyện Phù Ninh và 

thành phố Việt Trì; phía Đông giáp thành phố Việt Trì, thành phố Hà Nội; phía 

Nam giáp huyện Tam Nông; phía Tây giáp thị xã Phú Thọ. Huyện có 12 đơn vị 

hành chính, bao gồm 02 thị trấn: Lâm Thao, Hùng Sơn và 10 xã: Tứ Xã, Phùng 

Nguyên, Tiên Kiên, Vĩnh Lại, Xuân Huy, Xuân Lũng, Thạch Sơn, Sơn Vi, Bản 

Nguyên, Cao Xá. 

Sông Thao chảy qua địa bàn 7 xã, thị trấn của huyện Lâm Thao (bao gồm: 

Xuân Huy, Thạch Sơn, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Vĩnh Lại, Cao Xá và Thị trấn 

Lâm Thao) với chiều dài 28,5km; đây là tuyến đê cấp II, bảo vệ trực tiếp cho huyện 

Lâm Thao, thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì, bên ngoài tuyến đê tả Thao có các 

tuyến đê bối (các xã: Xuân Huy, Bản Nguyên, Vĩnh Lại) bao bọc cho các khu dân 

cư sinh sống. Kênh dẫn hạ lưu cống Vĩnh Mộ có nhiệm vụ tiêu úng cho các xã thuộc 

huyện Lâm Thao từ cống 4 cửa tại Km95+350 chảy ra sông Thao. 

2. Đặc điểm địa hình 

Huyện Lâm Thao có địa hình tương đối bằng phẳng, dốc đều từ phía bắc 

xuống phía Nam. Hệ thống Ngòi tiêu Vĩnh Mộ có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho 

toàn bộ khu vực các xã Xuân Huy, Xuân Lũng, Thạch Sơn, thị trấn Hùng Sơn, thị 

trấn Lâm Thao, xã Sơn Vi, Cao Xá có địa hình tương đối bằng phẳng và dốc đều 

về phía lòng sông; bề mặt địa hình bị phân cắt bởi các kênh rạch, mương máng, các 

bờ bao và tuyến đê có địa hình đặc thù riêng biệt định hình theo thiết kế tuyến đê, 

bờ bao, mương máng trước đây. 

3. Đặc điểm hiện trạng 

Qua quá trình vận hành nhiều năm, lớp đất, đá lòng kênh dẫn bị bào mòn, lún 

sụt gây sạt lở mái ta luy hai bên kênh ảnh hưởng đến tiêu năng dòng chảy gây khó 

khăn cho việc tiêu thoát nước của hệ thống kênh tiêu Vĩnh Mộ, đặc biệt là phía hạ 

lưu cống Vĩnh Mộ. Hiện nay, vị trí sạt lở thuộc hạ lưu cống Vĩnh Mộ có chiều dài 
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khoảng 60m, làm ảnh hưởng đến việc tiêu úng và đời sống sinh hoạt của nhân dân 

trong khu vực, là trọng điểm cần được bảo vệ trong mùa mưa lũ năm 2023. 

4. Đặc điểm địa chất công trình 

- Địa chất thủy văn: Qua kết quả khảo sát đánh giá sơ bộ điều kiện địa chất 

thủy văn trong khu vực cho thấy các tầng chứa nước thường nằm dao động trong 

lớp 3 và mặt lớp 4 ở cao trình + 8,00m và mực nước thường thay đổi dao động 

theo mùa; các lớp đất đá thuộc đới thông khí nằm trong khoảng dao động của nước 

mặt các kênh rạch và dòng sông Thao. 

- Địa chất công trình: Qua thu thập tài liệu địa chất công trình trong khu vực và 

xem xét các vết lộ địa chất; địa chất trong khu vực như sau: 

Lớp 1: Tầng phủ - sét, sét pha chứa bụi, vật chất hữu cơ; Màu nâu, nâu vàng, 

nâu hồng; kết cấu kém chặt, dính kết yếu, khô xốp mềm bở. 

Lớp 2: Sét pha chứa bụi; Màu xám nâu, nâu vàng, nâu hồng; Kết cấu chặt 

vừa, dính kết trung bình, trạng thái dẻo-dẻo cứng. 

Lớp 3: Sét, sét pha chứa bụi, ít hạt kết vón laterit nhỏ; Màu nâu, nâu vàng, nâu 

gụ; kết cấu chặt vừa, dính kết trung bình, trạng thái dẻo-dẻo cứng. 

Lớp 4: Sét pha chứa bụi; Màu nâu vàng, xám trắng, nâu gụ loang lổ, kết cấu 

chặt vừa, dính kết trung bình, trạng thái dẻo mềm. 

- Nhận xét: Qua quá trình quản lý, vận hành cống hoạt động bình thường. Tuy 

nhiên từ cuối mùa lũ năm 2022 phần tiêu năng cống bị xói sâu, mái kênh phía hạ 

lưu bị sạt lở có nguy cơ gây mất an toàn cống và hoa màu phía hạ lưu. Vì vậy, Ban 

chỉ huy PCTT và TKCN huyện Lâm Thao xác định đây là trọng điểm cần được 

bảo vệ trong mùa mưa lũ năm 2023. 

5. Dự kiến các tình huống xảy ra và biện pháp xử lý  

5.1. Tình huống 

 Khi mưa to, lượng nước phía thượng nguồn của hệ thống ngòi tiêu Vĩnh Mộ 

(từ các xã Xuân Huy, Xuân Lũng, Thạch Sơn, thị trấn Hùng Sơn, thị trấn Lâm 

Thao và xã Sơn Vi) dồn về lớn phải mở cống Vĩnh Mộ tại K95+350 đê tả sông 

Thao, thuộc xã Cao Xá, huyện Lâm Thao để tiêu thoát nước, chống ngập úng. Do 

lượng nước lớn, dòng chảy mạnh làm xói lở tiêu năng và sạt trượt mái kênh hạ lưu, 

nguy cơ hư hỏng cống qua đê; gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và đời sống sinh 

hoạt của nhân dân khu vực. 

5.2. Biện pháp xử lý tình huống  

5.2.1. Tại hạ lưu Cống Vĩnh Mộ (K95+350 đê tả sông Thao) thuộc xã Cao Xá:  

* Biện pháp xử lý: 
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Xử lý, khắc phục chống sạt lở kênh dẫn hạ lưu và đáy kênh đảm bảo tiêu năng 

bằng cách kè gia cố mái taluy và đáy kênh hạ lưu bằng rọ thép và đá hộc, nội dung cụ 

thể như sau: 

- Đóng 2/3 của 4 cửa xả 2 bên để giảm tốc dòng chảy và lưu lượng dòng chảy; 

cho máy xúc tạo đường gom để vận chuyển đá hộc, rọ sắt, và các vật liệu xuống khu 

vực sạt lở; dùng máy cẩu, máy xúc thả rọ đá, chuyển vào vị trí sạt lở, hố xói để tạo 

mặt phẳng, sau đó xếp rọ đá chống xói, lở; gia cố mái tatuy kênh hạ lưu bằng 3 lớp 

rọ đá; tiếp tục mở dẫn các cửa xả 2 bên theo tốc độ từ từ đảm bảo không bị xói mòn 

lòng cây và sạt lở mái taluy.   

- Phạm vi xử lý: Tổng chiều dài kè 100m (gồm: kè bờ tả 60m, kè bờ hữu 40m). 

- Đá hộc được ô tô vận chuyển từ kho vật tư dự trữ tại vị trí K92 đê tả Thao 

(Kho có 1.000m3 đá hộc) đi theo đê tả Thao về vị trí công trình tại K95+350 đê tả 

sông Thao. 

- Rọ thép lấy tại kho dự trữ vật tư PCLB tỉnh tại trụ sở Hạt quản lý đê Lâm 

Thao và thị xã Phú Thọ (trong kho có 1.600 rọ thép). 

- Vật tư, nhân lực, phương tiện: Sử dụng vật tư, nhân lực, phương tiện tại chỗ 

và huy động từ các đơn vị khác. 

* Vật tư: 

Đá hộc: 500 m3;  400 rọ thép; 

* Nhân lực: Tổng số 60 người, trong đó lực lượng xung kích 40 người, lực lượng 

tại chỗ huy động 20 người. 

*  Phương tiện: 

- Xe ô tô: 03 chiếc; Máy xúc: 02 cái; 

* Quy trình thực hiện: 

Khi phát hiện sự cố, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện báo cáo Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ đề nghị hỗ trợ vật tư, đá hộc và rọ mưa to, nước phía 

thượng nguồn dồn về lớn gây úng ngập, phải mở cống để tiêu thoát nước nhưng do 

nước quá lớn, chảy mạnh đã làm xói lở, hư hỏng cống qua đê. Tại vị trí xung yếu tổ 

chức huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ đã chuẩn bị theo phương án tiến hành xử 

lý chống xói lở tiêu năng, sạt trượt mái hai bên kênh dẫn phía hạ lưu cống. 

Đá hộc, rọ thép và các vật tư khác được vận chuyển, tập kết về vị trí sạt lở, 

dùng máy xúc kết hợp thủ công để xử lý theo quy trình kỹ thuật quy định. 

* Tổ chức thực hiện: 

+ Huy động vật tư, phương tiện, nhân lực, hậu cần xử lý theo Phương châm 

“4 tại chỗ ”. 
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Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã Cao Xá hiệp đồng với các cơ sở, doanh nghiệp, 

hộ gia đình chuẩn bị đủ các vật tư cần cho xử lý. 

TT Tên vật liệu Đơn vị Số lượng 

1 Ô tô  cái 03 

2 Máy múc cái 02 

5 Lực lượng huy động tại chỗ: người 60 

Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện điều động vật tư, nhân lực từ các xã theo Kế 

hoạch hiệp đồng PCTT và TKCN năm 2023; cụ thể như sau:  

Lấy đá hộc từ kho lưu trữ tại Km92 (trong kho có 1.00m3) và rọ thép tại kho 

dự trữ vật tư PCLB tỉnh tại trụ sở Hạt quản lý đê Lâm Thao và thị xã Phú Thọ 

(trong kho có 1.600 rọ thép) để xe ô tô vận chuyển về KM95+350 để tập kết và xử 

lý sự cố. 

Ngoài ra, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện sẵn sàng huy động thêm vật tư khi 

cần thiết.  

Các vật liệu được cung ứng kịp thời đến trọng điểm khi có lệnh. 

- Phương tiện: 

+ Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã Cao Xá hiệp đồng với các đơn vị, hộ gia đình 

có phương tiện. 

+ Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện giao các đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị 

phương tiện và hiệp đồng, cụ thể: Ô tô 03 chiếc, máy xúc 02 máy huy động từ Công ty 

cổ phần XD Kiến Thành và Công ty Toàn Tâm (trụ sở tại xã Cao Xá). 

- Nhân lực: 

+ Huy động lực lượng xung kích PCTT xã Cao Xá 40 người; lực lượng trong 

nhân dân trên địa bàn 20 người. 

+ Ngoài ra Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện có thể huy động lực lượng của 

các xã, thị trấn khác trên địa bàn để xử lý sự cố. 

- Thông tin liên lạc: 

Trung tâm viễn thông và Bưu điện huyện có nhiệm vụ đảm bảo thông tin thông 

suốt trong mọi tình huống. 

- Hậu cần: 

+ Các đơn vị được huy động, chuẩn bị tự túc lương thực, thực phẩm trong quá 

trình xử lý. 
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+ Phương tiện huy động đủ số lượng, nhiên liệu, người điều khiển hoạt động an 

toàn trong thời gian xử lý. 

6. Phân công trách nhiệm và phối hợp trong triển khai ứng phó: 

- Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện: Chỉ đạo, 

điều hành chung; trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ trên địa bàn để ứng phó 

kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra; quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán tổ chức, cá nhân 

không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của 

cơ quan cấp trên. 

- Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; MTTQ, các 

tổ chức đoàn thể, đơn vị liên quan: Chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp ứng 

phó thiên tai trong phạm vi quản lý và theo nhiệm vụ đã được phân công; tham gia ứng 

phó thiên tai theo sự chỉ đạo và huy động của Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN huyện. 

- Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã Cao Xá: 

+ Trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó kịp thời ngay khi 

thiên tai xảy ra; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện sự chỉ đạo, chỉ huy của các cơ 

quan phòng chống thiên tai cấp trên; được quyền huy động các nguồn lực để ứng phó 

thiên tai gồm: Dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ 

chức cá nhân tình nguyện; vật tư dự trữ do nhân dân chuẩn bị; vật tư, trang thiết bị, 

phương tiện của đơn vị và tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

+ Trực tiếp chỉ huy các lực lượng đến tham gia ứng phó thiên tai trên địa bàn. 

Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, Chủ tịch UBND xã Cao Xá đề nghị 

UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện hỗ trợ. 

7. Ban chỉ huy bảo vệ trọng điểm: 

- Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban. 

- Ông Dương Hoàng Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban 

Thường trực - Trực tiếp chỉ đạo ứng phó khu vực sạt lở. 

- Ông Nguyễn Trung Sơn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Phó Trưởng 

ban - Phụ trách công tác sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn.  

- Ông Phan Hồng Sơn - Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban - Phụ trách 

công tác đảm bảo an ninh trật tự. 

- Ông Bùi Văn Hào- Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT huyện - Phó 

Trưởng ban kiêm Chánh văn phòng - Trực tiếp điều hành hoạt động của Văn 

phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện. 

- Lãnh đạo Phụ trách Hạt quản lý đê Lâm Thao và thị xã Phú Thọ - Hỗ trợ kỹ 

thuật xử lý xói lở. 
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- Các ông (bà) thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện: Ủy viên. 

- Chủ tịch UBND xã Cao Xá: Ủy viên. 

Khi sự cố xảy ra, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN huyện cùng các Thành viên BCH PCTT và TKCN huyện trực tiếp chỉ đạo 

khắc phục sự cố. 

 8. Trụ sở của Ban chỉ huy bảo vệ trọng điểm: 

- Trụ sở Ban Chỉ huy: Tại UBND huyện Lâm Thao (Sở chỉ huy hậu phương). 

- Sở chỉ huy xã Cao Xá: Tại trụ sở UBND xã Cao Xá. 

 Trên đây là Phương án trọng điểm chống xói lở bảo vệ sự cố kênh dẫn hạ 

lưu công Vĩnh Mộ năm 2023 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Lâm Thao./.  

 

Nơi nhận:   
- BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- VP HĐND &UBND huyện; 

- Hạt QLĐ LT và TX Phú Thọ; 

- UBND xã Cao Xá; 

- Cty CPXD Kiến Thành; 

- Cty Toàn Tâm; 

- Lưu: VT, NN.                                                                                        

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Hoàng Phúc 
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