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PHƯƠNG ÁN  

Phòng chống úng vụ Mùa năm 2022 
 

I.  ĐẶC ĐIỂM CHUNG. 

1. Vị trí địa lý. 

Thị xã Mỹ Hào nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Hưng Yên, phía Bắc giáp 

huyện Văn Lâm, phía Nam giáp huyện Ân Thi, phía Tây giáp huyện Yên Mỹ, 

phía Đông giáp tỉnh Hải Dương. Thị xã Mỹ Hào có tổng dân số là 158.673 

người thuộc13 xã, phường với tổng diện tích tự nhiên là 7.911ha, trong đó diện 

tích canh tác khoảng 3.700 ha. 

2. Đặc điểm địa hình. 

Thị xã Mỹ Hào có địa hình tương đối bằng phẳng và có hướng dốc từ Tây 

Bắc xuống Đông Nam, tuy nhiên địa hình không được đồng đều mà còn có một 

số vùng trũng và cao xen nhau, do đó có lúc gây lên hạn và úng cục bộ ở một số 

vùng. Qua khảo sát và theo dõi nhiều năm nhận thấy khu có cao độ từ 2,5  

4,0m tập trung ở phía Tây Bắc của thị xã thuộc phường Bần Yên Nhân, Nhân 

Hoà và một phần của phường Phan Đình Phùng. Vùng có cao độ từ 1,5  2,0m 

tập trung tại khu vực phía Đông Nam của thị xã là các xã Hưng Long, Xuân 

Dục, Hoà Phong, phường Dị Sử và một phần của phường Phùng Chí Kiên.  

Địa hình của thị xã có cao độ từ 1,5  4,0m, được phân bố như sau: 

- Từ 1,5  2,0 = 1.035ha = 24%. 

- Từ 2,1  2,5 = 2.075,5ha = 49%. 

- Từ 2,6  3,0 = 675ha = 16%. 

- Từ 3,1  4,0 = 450ha = 11%. 

Với đặc điểm địa hình như trên, trong bổ sung quy hoạch thuỷ lợi năm 

2000  2010 đã khẳng định việc tiêu úng của toàn thị xã phải tiêu bằng động 

lực, với hệ số tiêu qTK= 6,25 l/s/ha đối với lúa;  qTK= 16,5 l/s/ha đối với công 

nghiệp và đô thị. 

3.  Đặc điểm khí hậu thuỷ văn. 

Là thị xã nằm trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ, do đó chịu ảnh hưởng 

của khí hậu gió mùa, thời tiết được chia ra làm hai mùa rõ rệt, đó là: 

- Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 10 của năm, thời tiết nóng 

ẩm, mưa nhiều và kèm theo bão. 

- Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến hết tháng 4 năm sau, nhiệt 

độ xuống thấp dần và trời ít mưa. 
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Trên địa bàn thị xã có hai con sông đào là sông Bần - Vũ Xá và sông Kim 

Sơn, đây là nguồn cung cấp nước tưới chủ yếu và cũng là hai trục tiêu chính của 

thị xã. Ngoài 2 con sông, trong nội đồng còn có các hệ thống thuỷ lợi lớn khác 

như sông Cầu Lường, kênh Trần Thành Ngọ, Trung thủy nông (TTN) Nhân Hoà 

và TTN Vinh Quang tạo thành một hệ thống sông trục nội đồng dẫn nước từ 

sông Kim Sơn và sông Bần - Vũ Xá để tưới, tiêu qua các cống điều tiết Ngọc 

Lâm, Phần Hà, Vinh Quang, Hưng Long, Văn Phú, ... là hệ thống sông trục 

thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải, do đó Mỹ Hào sẽ chịu ảnh hưởng của chế độ thuỷ 

văn và sự điều hành của chính hệ thống này. 

4. Sự phát triển đô thị và công nghiệp ảnh hưởng đến tiêu úng 

Thị xã Mỹ Hào có tốc độ phát triển đô thị và công nghiệp. Hàng nghìn ha 

đất canh tác sản xuất nông nghiệp, hồ ao và đầm đã được chuyển đổi cho xây 

dựng công nghiệp và đô thị. Một số công trình thuỷ lợi phục vụ công tác tưới, 

tiêu đã bị di chuyển, thay đổi dòng chảy hoặc được san lấp. Công nghiệp xây 

dựng đã tạo lên một vùng rộng lớn, hàng nghìn ha đất có cao độ vượt trội và 

được bê tông hoá, mặt khác trong quá trình hoạt động công nghiệp đã thải ra 

môi trường một lượng rác thải rất lớn, kèm theo đó là nguồn nước bị ô nhiễm. 

Do sự phát triển của công nghiệp, đô thị nhanh đã có tác động, ảnh hưởng 

rất lớn tới toàn bộ hệ thống công trình thuỷ lợi và việc tiêu úng trong mùa mưa 

bão của thị xã, cụ thể là: 

- Phần diện tích đầm ao, hồ có tác dụng chôn nước, dải nước bị thu hẹp, 

có nơi không còn. 

- Diện tích được bê tông hoá nhiều đã làm giảm khả năng thấm nước khi 

có mưa. 

- Công trình thuỷ lợi bị san lấp, chuyển vị trí, chuyển dòng đã không phát 

huy hết hiệu quả và điều kiện thuận lợi như ban đầu. 

- Độ dốc địa hình thay đổi theo hướng ngày càng dốc thêm lên, rác thải 

công nghiệp, rác thải dân sinh thải bừa bãi vào hệ thống công trình thuỷ lợi gây 

ách tắc dòng chảy, đôi khi còn gây sự cố cho máy bơm khi vận hành. 

- Nước thải ô nhiễm, các hoá chất độc hại tác động, làm hỏng nhanh tới 

máy móc - thiết bị, công trình thuỷ lợi. 

Như vậy, công nghiệp và đô thị phát triển đã làm ảnh hưởng đến việc tiêu 

thoát nước và tiêu úng của thị xã, nó không những làm tăng hệ số tiêu mà còn 

gây ra nhiều ảnh hưởng khác, làm ách tắc dòng chảy. Hiện tại các trạm bơm của 

thị xã đã ở tình trạng bị quá tải do không đủ công suất để tiêu cho những lưu vực 

sản xuất công nghiệp. 

II.  HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI. 

1. Vùng tiêu bằng động lực. 

 Thị xã có 75 trạm bơm do Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi quản lý (trong đó có 

53 trạm bơm dã chiến của địa phương đã được bàn giao về Xí nghiệp từ năm 
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2016), bao gồm 51 trạm tưới, 02 trạm tiêu thuần tuý, còn lại là 22 TB tưới, tiêu 

kết hợp với tổng số 153 tổ máy bơm với công suất từ 1.000  6.000m3/h. 

*/ Các trạm bơm tham gia chống úng. 

Các Trạm bơm tiêu của xí nghiệp KTCT thuỷ lợi thị xã Mỹ Hào. 

Hiện tại có 24 trạm bơm tham gia vào chống úng với tổng công suất 

302.200m3/h, bao gồm 98 tổ máy bơm các loại từ  1.000  6.000m3/h. 

- Loại máy công suất 6.000m3/h có 01 tổ bằng 6.000m3/h 

- Loại máy công suất 4.000m3/h có 49 tổ bằng 196.000m3/h. 

- Loại máy công suất 2.500m3/h có 31 tổ bằng 77.500m3/h. 

- Loại máy công suất 1.700m3/h có 5 tổ bằng 8.500m3/h. 

- Loại máy công suất 1.400m3/h có 5 tổ bằng 7.000m3/h. 

- Loại máy công suất 1.200m3/h có 1 tổ bằng 1.200m3/h. 

- Loại máy công suất 1.000m3/h có 6 tổ bằng 6.000m3/h. 

TT Tên 

Trạm bơm 

Số máy bơm 

hiện có 

(m3/h) 

Số máy bơm 

tham gia tiêu úng 

( m3/h) 

Công suất  

tiêu úng 

(m3/h) 

1 TB Bần 5 máy x 2.500 5 máy x 2.500 12.500 

2 TB Văn Phú A 8 máy x 4.000 8 máy x 4.000 32.000 

3 TB Văn Phú B 8 máy x 4.000 8 máy x 4.000 32.000 

4 TB Kim Huy 5 máy x 2.500 5 máy x 2.500 12.500 

5 TB Vũ Xá 6 máy x 2.500 6 máy x 2.500 15.000 

6 TB Lê Xá 1 máy x 1.200 1 máy x 1.200 1.200 

7 TB Phú Hữu 3 máy x 4.000 3 máy x 4.000 12.000 

8 TB Hoà Đam I 4 máy x 2.500 4 máy x 2.500 10.000 

9 TB Hoà Đam II 2 máy x 1.400 2 máy x 1.400 2.800 

10 TB Phúc Bố A 5 máy x 4.000 5 máy x 4.000 20.000 

11 TB Phúc Bố B 3 máy x 4.000 3 máy x 4.000 12.000 

12 TB Ngọc Lâm 7 máy x 4.000 7 máy x 4.000 28.000 

13 TB Vô Ngại 3 máy x 1.400 3 máy x 1.400  4.200 

14 TB Hưng Long I  8 máy x 4.000 8 máy x 4.000 32.000 

15 TB Hưng Long II 7 máy x 4.000 7 máy x 4.000 28.000 

16 TB Vinh Quang 6 máy x 2.500 6 máy x 2.500 15.000 

17 TB Phan Đ. Phùng 5 máy x 2.500 5 máy x 2.500 12.500 

18 TB Thuần Mỹ 3 máy x 1.000 3 máy x 1.000 3.000 

19 TB Tiên Xá I 2 máy x 1.700 2 máy x 1.700 3.400 

20 TB Tiên Xá II 2 máy x 1.700 2 máy x 1.700 3.400 

21 TB Tiên Xá III 2 máy x 1.000 2 máy x 1.000 2.000 

22 TB Tầm Nhìn 1 máy x 1.700 1 máy x 1.700 1.700 

23 TB Yên Xá II 1 máy x 1.000 1 máy x 1.000 1.000 

24 TB T3 Phan Đ.Phùng  1 máy x 6.000 1 máy x 6.000 6.000 

 Cộng: 98 98 302.200 
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2. Tình trạng máy móc - thiết bị, công trình tham gia phòng chống úng. 

Để chuẩn bị tốt công tác phòng, chống úng, lụt, bão. Ngày 08/3//2022, Xí 

nghiệp KTCT thuỷ lợi thị xã đã thành lập đoàn kiểm tra máy móc - thiết bị, công 

trình trước mùa mưa lũ năm 2022, đã thực hiện xong trong tháng 3/2022. 

Qua kiểm tra, Xí nghiệp đánh giá cơ bản hiện trạng máy móc - thiết bị, 

công trình hoạt động ổn định. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại hư hỏng cần phải tu sửa, 

khắc phục để phục vụ sản xuất và phòng, chống úng.  

Kết quả kiểm tra như sau: 

2.1. Công trình xây lắp. 

a/ Nhà máy.  

Phần lớn Nhà máy các TB đã được cải tạo, nâng cấp thành công trình kiên 

cố, mái bê tông cốt thép. Qua kiểm tra cho thấy còn một số nhà máy chưa được 

kiên cố như: TB Hoà Đam II; TB dã chiến Nho Lâm, Bùi Bồng, Lỗ Xá 4 có nhà 

máy là mái chảy, kết cấu đỡ mái bằng tre gỗ hầu hết đã bị yếu, hư hỏng, thấm 

dột; khe lún nhà máy TB Văn Phú A, Ngọc Lâm, Vô Ngại bị hở và thấm, dột; 

TB Đống Thanh, Đào Du bị thấm dột. Ngoài ra còn có một số TB dã chiến bị hư 

hỏng phần mái và phần nền nhà cần được tu sửa, nâng cấp. 

b/ Nhà quản lý.  

Nhà quản lý các trạm bơm những năm gần đây đã được Xí nghiệp cải tạo, 

nâng cấp thành mái bằng bê tông cốt thép hoặc được tu sửa, chống nóng, chống 

dột bằng mái tôn. Hiện tại có mái tôn nhà quản lý TB Văn Phú B bị hư hỏng; 

mái nhà quản lý, nhà bếp TB Ngọc Lâm thấm dột; mái nhà bếp TB Vô Ngại hư 

hỏng đề nghị sửa chữa, chống thấm. 

c/ Công trình cống. 

Thị xã Mỹ Hào có hai trục sông chính chảy qua là sông Kim Sơn và sông 

Bần - Vũ Xá. Qua kiểm tra, tình trạng các cống dưới đê như sau: 

* Cống dưới đê sông Kim Sơn:  

- Cống tiêu Nho Lâm bị mục, rỉ sét, róc rỉ hai bên mang, đề nghị tu sửa. 

- Cống ông Đàm bị sạt lở đỉnh cống. 

* Cống dưới đê sông Cầu Treo:  

- Cánh cống lấy nước TB Bần mục, rỉ, đề nghị tu sửa. 

* Cống dưới đê sông Bần - Vũ xá:  

- Cống điều tiết Vũ Xá máy đóng mở bình thường, hiện tấm số 4 của các cửa 

1,2,3,4 bị mọt thủng, khi vận hành phải được theo dõi, xử lý khi sự cố xảy ra. 

- Cống điều tiết Đồng Quan (thuộc địa phận Hoà Phong) bị sập, vỡ cần 

được tu sửa. 

* Cống dưới đê sông Bà Sinh:  

 Cống tiêu tự chảy bên bờ trái (K0+100) bị nghiêng tường đầu; Cống tiêu 

tự chảy bên bờ phải (K0+50) bị đứt tường đầu, gẫy dàn đỡ máy đóng mở đề nghị 

tu sửa. 
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 d/ Hệ thống kênh, mương tiêu. 

Để đảm bảo cho việc tiêu thoát nước trong mùa mưa úng. Những năm gần 

đây, thị xã đã mở rộng các trục tiêu để đảm bảo đủ lưu lượng nước cho máy 

bơm hoạt động. Trục tiêu chính của các TB Phúc Bố, Ngọc Lâm và Vũ Xá đã 

được mở rộng và nạo vét trên 500.000m3; hằng năm các hệ thống kênh mương 

cấp 1, 2, các kênh dẫn tiêu được thị xã và Công ty TNHH một thành viên KTCT 

thuỷ lợi tỉnh đã hỗ trợ kinh phí để nạo vét; các xã, phường làm thuỷ lợi nội đồng 

đảm bảo việc tiêu nước được thuận lợi và kịp thời; công trình thuỷ lợi được nạo 

vét, giải toả vật cản, khơi thông đều có tính trọng điểm. Việc cần được quan tâm 

là giải toả vật cản, khơi thông dòng chảy trên các trục tiêu cấp 2, 3 và tiểu câu 

trong nội đồng. 

e/ Vi phạm công trình thuỷ  lợi (Kèm theo biểu số 03) 

Qua kiểm tra còn một số kênh tiêu nhánh trong nội đồng bị bồi lắng, rau 

bèo, vật cản còn tồn tại nhiều, cụ thể:  

- Cầu dân sinh tự làm: 05 cầu, trong đó trên trục tiêu Trần Thành Ngọ 01 

cầu; TTN Nhân Hoà (sông Cầu Lường) 02 cầu; bờ sông Bần - Vũ Xá 01 và kênh 

tiêu TB Kim Huy 01cầu. 

- Đập: 15 cái. Trong đó: sông Bần - Vũ Xá 02 cái;  kênh T1 TB Văn Phú 

B 02 cái; kênh T3 Nhân Hoà 01 cái; kênh tiêu Dị sử đi Lỗ xá 01 cái; kênh T3 Gồ 

đường chuối 01 cái; TTN Nhân Hoà 03 cái; trục tiêu Vinh Quang 02 cái; 

- Vây vịt 09 cái; đăng thả cá 02 cái và vó bè 11 cái. 

- Rau bèo, sen các loại: 21.730m2. 

Để việc tiêu úng đạt hiệu quả thì công tác giải toả vi phạm, khơi thông 

dòng chảy phải được thực hiện thường xuyên và triệt để.  

2.2. Máy móc - thiết bị.   

Phần lớn các TB của Xí nghiệp được xây dựng, lắp đặt từ lâu (Đặc biệt là 

hệ thống công trình các TB dã chiến), máy móc - thiết bị đã già cỗi, lạc hậu và 

qua nhiều lần sửa chữa nên thường không đảm bảo công suất.  

Qua kiểm tra hiện trạng máy móc - thiết bị, về cơ bản các máy bơm hoạt 

động bình thường. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại hư hỏng cần phải tu sửa, khắc 

phục. Cụ thể: 

- TB Bần có 5 máy x 2.500m3/h. Hiện nay máy số 4 bị kêu phần bơm đề 

nghị chạy theo dõi. 

- TB Văn Phú A có 8 máy x 4.000m3/h. Hiện tại khởi động từ máy số 5 

mòn rỗ tiếp điểm, đề nghị thay mới. 

- TB Văn Phú B có 8 máy x 4.000m3/h. Hiện nay máy hoạt động ổn định. 

- TB Hưng Long I, II có 15 máy x 4.000m3/h. Hiện nay máy hoạt động ổn 

định.  
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- TB Vinh Quang có 6 máy x 2.500m3/h. Hiện tại tụ bù không hoạt động, 

đề nghị kiểm tra, tu sửa.  

- TB Phúc Bố A, B có 8 máy x 4.000m3/h, hiện tại cẩu trục bị khô dầu, đề 

nghị kiểm định lại. 

- TB Vô Ngại có 3 máy x 1.400m3/h, hiện tại máy số 3 bi bơm, bi động cơ 

rơ rão, đề nghị thay bi bơm và bi động cơ.  

- TB Ngọc Lâm có 7 máy x 4.000m3/h, hiện tại cẩu trục bị khô dầu, đề 

nghị kiểm định lại. 

- TB Hoà Đam I có 4 máy x 2.500m3/h. Hiện nay máy hoạt động ổn định.  

- TB Hoà Đam II có 2 máy x 1.400m3/h. Hiện tại máy số 1 động cơ 33 

Kw cháy nổ dây, đề nghị cho thay động cơ dự phòng tại kho xí nghiệp. 

- TB Phú Hữu I có 3 máy x 4.000m3/h. Hiện tại máy bi bơm máy mồi rơ 

rão, đề nghị tu sửa. 

- TB Phú Hữu II có 1 máy x 6.000m3/h. Hiện nay máy hoạt động ổn định.  

- TB Vũ Xá có 6 máy x 2.500m3/h. Hiện tại máy số 1 bi bơm, bi động cơ 

rơ rão và cánh quạt bị mẻ, đề nghị tu sửa. 

- TB Lê Xá hiện tại ống bơm bị thủng, đề nghị thay ống nhựa HDPE. Cút 

ɸ350, 900 thủng. Thay cút ɸ350, 900. 

- TB Kim Huy có 5 máy x 2.500m3/h. Hiện tại máy số 5 bi bơm, bạc bơm 

rơ rão, đề nghị đại tu. 

- TB Phan Đình Phùng có 5 máy x 2.500m3/h, hiện tại máy số 3, 4 có 

hiện tượng rung lắc, đề nghị tu sửa. 

- TB T3 Phan Đình Phùng có 1 máy x 6.000m3/h, hiện tại máy hoạt động 

ổn định. 

- TB Tiên xá I có 1 máy 1.950m3/h và 1 máy 2.500m3/h. Hiện tại át tô mát 

máy 1 kém, đề nghị thay mới. 

- TB Tiên xá II có 2 máy 1.700m3/h và 1 máy 2.500m3/h. Hiện tại máy số 

1 bi bơm rơ rão, đề nghị tu sửa. 

- TB Tiên xá III có 1 máy 1.000m3/h và 1 máy 600m3/h. Hiện tại máy số 1 

ống hút xiên, ống xả mục, đề nghị thay ống sắt. 

- TB Tầm Nhìn có 1 máy x 1.700m3/h. Hiện tại tiếp điểm át tô mát mòn, 

đề nghị thay mới. 

- TB Thuần Mỹ có 3 máy x 1.000m3/h. Hiện tại máy số 1 bị rung bệ sắt 

xi; máy 3 bi bơm, bi động cơ rơ rão, đề nghị tu sửa. 

Ngoài ra trong quá trình kiểm tra thì hầu hết các TB tiêu dã chiến được 

xây dựng đã lâu, máy móc già cỗi, quá trình vận hành thường bị hư hỏng.  

2.3. Hệ thống đê, bờ vùng 

a/ Hệ thống đê. 
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- Đê sông Kim Sơn bắt đầu từ cống Phần Hà (xã Bắc sơn - Ân Thi) kéo 

dài đến cầu Sặt (Bình Giang - Hải Dương), bao quanh các xã Hưng Long, Ngọc 

Lâm, phường Minh Đức với chiều dài là 9km. Đê có nhiệm vụ ngăn nước từ 

sông Kim Sơn tràn vào đồng của các xã, phường trên và các vùng lân cận, đồng 

thời đê còn là đường giao thông của các xã, phường của khu vực này. Hiện nay 

đê đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp cứng hoá bằng bê tông, kết hợp với làm 

đường bằng bê tông mặt rộng 3,0m, cao độ khoảng +4,0m, với hiện trạng hiện 

tại, bờ đê sẽ đảm bảo chống tràn được ở mực nước tần suất P = 5% (+3,64m tại 

Kênh Cầu). 

- Đê sông Bần - Vũ xá bắt đầu từ phường Bần Yên Nhân chạy dọc qua 

các xã Minh Hải (Văn Lâm), phường Phan Đình Phùng, xã Cẩm Xá, Dương 

Quang và Hoà Phong (thị xã Mỹ Hào) với tổng chiều dài hai bờ là 30km. Đê có 

nhiệm vụ ngăn nước tràn từ sông  Bần - Vũ Xá vào các xã, phường nói trên và 

các vùng lân cận, đồng thời tuyến đê cũng là đường giao thông của nhân dân 

trong vùng. Hàng năm UBND thị xã đã đầu tư để tôn cao ấp trúc những đoạn đê 

xung yếu, sau cải tạo, nâng cấp, bờ sông cơ bản rộng từ 2,5  5,0m, cao trình 

phổ biến từ 3,6  3,8m đã đảm bảo chống tràn ở mực nước +3,64m tại Kênh 

Cầu.  

Qua kiểm tra các cống dưới đê bờ trái sông Bần - Vũ xá (thuộc địa phận 

Phan Đình Phùng) có một số đoạn thấp cục bộ chiều dài 100m, cao trình +2,9  

+ 3,0, có nguy cơ bị tràn khi mưa lớn kéo dài. 

b/ Bờ vùng của các sông, trục tiêu nội đồng. 

Với các trục tiêu nội đồng như sông Cầu Lường, sông Bà Sinh, TTN 

Nhân  Hoà, TTN Vinh Quang trong các năm vừa qua đã được tôn cao áp trúc, 

được nạo vét, khơi thông cơ bản bảo đảm chống tràn. 

- Kênh Trần Thành Ngọ một phần do khu công nghiệp Thăng Long II 

quản lý, phần còn lại tỉnh đã đầu tư cải tạo, toàn tuyến cơ bản đã được khơi 

thông, phục vụ sản xuất và phòng chống úng, lụt, bão.  

- Bờ trái của sông Bà Sinh và bờ trái đê sông Bần - Vũ Xá vẫn còn nhiều 

đoạn thấp, yên ngựa cần phải được kè gia cố, đắp tôn cao áp trúc.  

- Kênh tiêu Bún TB Văn Phú A đã được nạo vét tôn cao, dòng chảy thông 

thoáng và chống tràn. 

2.4. Hệ thống cấp điện. 

- Hệ thống lưới điện cao thế cấp và dẫn điện cho các TB tiêu úng gồm hai 

tuyến chính sau: 

+ Tuyến đường 35 Kv từ Hải Dương cung cấp điện cho các TB Phúc Bố, 

Cầu Lường, Ngọc Lâm, Hưng Long và Văn Phú. 

+ Tuyến đường điện 10KW từ trạm trung gian Nhân Vinh cung cấp điện 

cho các TB Hoà Đam I + II, Phú Hữu, Vũ Xá, Lê Xá, Kim Huy và Vô Ngại. 
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- Hệ thống trạm, máy biến áp cung cấp điện cho các TB tiêu chủ yếu do 

ngành điện quản lý, hiện nay còn trạm biến áp của các TB, Vinh Quang, Hưng 

Long II, Hòa Đam I máy 400KVA và TB Phan Đình Phùng chưa được bàn giao 

về điện lực quản lý.  

- Đường vào các trạm biến áp cơ bản thuận lợi, đảm bảo cho xe ô tô và xe 

cẩu trên 7 tấn ra vào. Tuy nhiên vẫn cần phải tu sửa và bảo dưỡng đường vào 

trạm biến áp của TB Phú Hữu. 

3. Vùng tiêu tự chảy 

Trên địa bàn thị xã còn tồn tại 10ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại 

khu Đồng Tròn (xã Hoà Phong) phải tiêu tự chảy vì không có TB tiêu.  

4. Quản lý, dự kiến máy bơm dầu tham gia chống úng 

Với đặc điểm là địa hình cao, thấp không đều nhất là hiện nay công 

nghiệp phát triển, diện tích hồ ao bị san lấp, hệ số tiêu bị gia tăng và trong quá 

trình xây dựng không đồng đều và lạc hậu. Qua theo dõi cần phải bố trí máy 

bơm dầu tại TB Dậm (xã Ngọc Lâm) để tiêu úng cho 30ha vùng trũng cục bộ. 

III. PHƯƠNG ÁN  PHÒNG, CHỐNG ÚNG NĂM 2022. 

1. Dự báo thời tiết 

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 

khả năng mùa mưa, bão năm 2022 sẽ xuất hiện sớm. Dự báo có khoảng từ 8  9 

cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng tới nước ta; khu vực đồng bằng 

Bắc Bộ (trong đó có thị xã Mỹ Hào) có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp của 1  3 

cơn bão. Năm 2022, tình hình mưa bão có nhiều diễn biến phức tạp, cần đề 

phòng những cơn bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp, khả năng ảnh hưởng 

trực tiếp tới khu vực và mưa lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng. 

2. Phương án phòng, chống úng năm 2022. 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN Thị xã xây dựng phương án 

phòng, chống úng năm 2022 như sau: 

A. Phương án 1. 

Khi lượng mưa ứng với tần suất P = 10%, mực nước tại Kênh cầu là 

+3,13m, lượng mưa 1 ngày max = 213mm; 3 ngày max = 298mm và 5 ngày 

max = 336mm.  Sẽ xảy ra 2 trường hợp cần giải quyết, đó là: 

- Khi lúa mới cấy. 

- Khi lúa cao cây (lúa đang có đòng ). 

B. Phương án 2 

Lượng mưa ứng với tần suất P = 5%, mực nước tại kênh cầu là + 

3,64m, lượng mưa 1 ngày max > 213mm; 3 ngày max > 298mm; 5 ngày max 

> 336mm.  

Sẽ xảy ra 2 trường hợp cần giải quyết, đó là: 
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- Khi lúa mới cấy. 

- Khi lúa cao cây (lúa đang có đòng). 

PHÂN KHU VỰC TIÊU 

- Căn cứ vào vị trí của các TB tiêu. 

- Căn cứ vào hệ thống các trục tiêu nội đồng của các xã, phường trong 

toàn thị xã. Phương án chống úng vụ mùa 2022 được xây dựng cho từng vùng, 

từng lưu vực cụ thể như sau: 

1. Khu vực I. 

Gồm các TB Phúc Bố, Ngọc Lâm, Vô Ngại, Thuần Mỹ, Tiên Xá I, II, III 

với tổng diện tích lưu vực là 3.495ha, trong đó diện tích canh tác là 1.612,9ha 

của các phường Minh Đức, Bạch Sam, Phùng Chí Kiên, Dị Sử, Nhân Hoà và các 

xã Ngọc Lâm, Hoà Phong, Dương Quang, Cẩm Xá. 

1.1. Lưu vực TB Phúc Bố, Thuần Mỹ. 

Diện tích khu vực là 1.545ha, trong đó diện tích canh tác 721,2ha và tiêu 

công nghiệp là 115ha phân vùng diện tích tiêu của các xã, phường như sau: 

- Xã Ngọc Lâm 370ha trong đó diện tích canh tác 174,7ha. 

- Phường Minh Đức 527ha trong đó diện tích canh tác 228,3ha. 

- Phường Bạch Sam 73ha trong đó diện tích canh tác 20ha. 

- Xã Dương Quang 67ha trong đó diện tích canh tác 40ha. 

- Xã Hoà Phong 508ha trong đó diện tích canh tác 258,2ha. 

1.2. Lưu vực TB Ngọc Lâm, Vô Ngại  và  Tiên Xá I, II, III. 

Diện tích khu vực là 1.950ha, trong đó diện tích canh tác 891,7ha . 

Phân vùng diện tích tiêu của các xã, phường như sau: 

- Xã Ngọc Lâm 174ha trong đó diện tích canh tác 62ha. 

- Phường Bạch Sam 246ha trong đó diện tích canh tác 130,3ha. 

- Phường Phùng Chí Kiên 100ha trong đó diện tích canh tác 51,3ha. 

- Phường Dị Sử  68ha trong đó diện tích canh tác 25ha. 

- Xã Cẩm Xá 714ha trong đó diện tích canh tác 375ha. 

- Phường Nhân Hoà 623ha trong đó diện tích canh tác 230,1ha. 

- Xã Xuân Dục 25ha trong đó diện tích canh tác 20ha. 

Trục tiêu chính là TTN Nhân Hoà. 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐIỀU HÀNH TẠI  KHU VỰC I 

Trụ sở điều hành của khu vực đặt tại UBND phường Minh Đức. 

+ Lượng mưa ứng với tần suất thiết kế P = 10% và mực nước Kênh cầu 

+3,13 m, tại cống Tranh +2,83m. Phương án tiêu như sau: 
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- Khi lúa mới cấy: Đây là khu vực trũng có cao độ tập trung từ 1,6  2,5m 

do đó khi với lượng mưa đạt tần suất thiết kế p = 10% toàn bộ khu vực này với 

diện tích canh tác là 1.612,9ha bị ngập hoàn toàn, phải đóng toàn bộ các cống 

lấy nước trạm bơm và cống tiêu qua đê, vận hành các trạm bơm để tiêu úng. 

Quan tâm đến việc khoanh vùng tiêu hợp lý, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 

và TKCN thị xã chỉ đạo Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi phối hợp với phường Minh 

Đức đóng cống T12 bơm cho xã Ngọc Lâm, phường Minh Đức trước sau đó 

mới mở cống T12 tiêu cho toàn lưu vực, thời gian đóng cống không quá 36 giờ. 

- Khi lúa cao cây: Với lượng mưa ở tần suất thiết kế P = 10% mực nước 

tại kênh cầu +3,13m và tại cống tranh +2,83m. Lúa úng ngập sinh lý 915ha của 

các xã Ngọc Lâm, Dương Quang, Hoà Phong, phường Bạch Sam và Minh Đức 

phải đóng toàn bộ các cống lấy nước trạm bơm và cống qua đê vận hành các 

trạm để bơm tiêu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã chỉ đạo 

Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi phối hợp với phường Minh Đức đóng cống T12 để 

bơm cho xã Ngọc Lâm, phường Minh Đức trước, sau đó sẽ mở cống T12 tiêu 

cho các xã vùng cao, thời gian đóng cống không quá 36 giờ. 

+ Lượng mưa mưa ứng với tần suất P = 5%, mực nước kênh cầu 3,64m 

và cống Tranh 3,26m. Phương án tiêu như sau: 

- Trường hợp lúa mới cấy: Lúc này với diện tích là 1.612,9ha canh tác lúa 

bị ngập sâu. Không có khả năng tiêu đồng thời toàn vùng. Phương án giải quyết là 

ưu tiên cho vùng cao trước, sau đó còn khả năng sẽ bơm tiếp cho vùng thấp, các 

xã chủ động khoanh vùng, dùng mọi phương tiện, thiết bị và tổ chức cho nhân 

dân tiêu úng cục bộ. Trong quá trình thực hiện phương án cần theo dõi sát thời tiết  

và kết quả quan trắc mực nước trên các sông trục. 

- Trường hợp lúa cao cây: Với lượng mưa và mực nước tần suất P = 5% 

thì diện tích lúa ngập trắng khoảng 400ha và phất phơ khoảng 500ha, còn lại là 

ngập sinh lý thì khả năng bơm tiêu chống úng cho toàn vùng là không thể. 

Phương án giải quyết là ưu tiên bơm tiêu cho diện tích ngập sinh lý và phất phơ 

trước, sau đó tiêu phần diện tích còn lại. Trong quá trình thực hiện phương án 

cần theo dõi sát thời tiết và kết quả quan trắc mực nước trên các sông trục. 

2. Khu vực II. 

Gồm các TB Phú Hữu, Vũ Xá, Lê Xá, Hoà Đam I, II và Tầm Nhìn với 

tổng diện tích lưu vực là 1.572ha, trong đó diện tích canh tác 989,4ha của các xã 

Dương Quang, Hoà Phong, Cẩm Xá và phường Phan Đình Phùng (Thị xã Mỹ 

Hào) và các xã Việt Hưng, Lương Tài (huyện Văn Lâm). 

2.1. Lưu vực TB Phú Hữu. 

Công suất 3 máy x 4.000m3/h.  

Tổng diện tích tiêu là 462ha trong đó diện tích canh tác 273ha của xã 

Dương Quang. 

Trục tiêu chính là kênh tiêu chính TB Phú Hữu. 

2.2. Lưu vực TB Tầm Nhìn. 
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Công suất 1 máy x 1.700m3/h. 

Diện tích lưu vực là 117ha trong đó diện tích canh tác 80ha của xã 

Dương Quang. 

2.3. Lưu vực TB Hoà Đam I.  

Công suất 4 máy x 2.500m3/h. 

Diện tích lưu vực 145ha trong đó canh tác 117,4ha của xã Hoà Phong. 

Khi cần thiết có thể điều tiết tiêu hỗ trợ cho 30ha diện tích tiêu của TB Tần Nhìn 

(xã Dương Quang). 

Trục tiêu chính là kênh tiêu chính TB Hoà Đam I. 

2.4. Lưu vực TB Hoà Đam II. 

Công suất: 2 máy x 1.400m3/h 

Diện tích lưu vực 80ha trong đó diện tích canh tác 73ha của xã Hoà Phong. 

Trục tiêu chính là kênh tiêu chính TB Hoà Đam II. 

2.5. Lưu vực TB  Lê Xá. 

Công suất 1 máy x 1.400m3/h. 

Diện tích lưu vực là 38ha trong đó diện tích canh tác 30ha của thôn Lê Xá              

(xã Dương Quang). 

Trục tiêu chính là kênh tiêu TB Lê Xá. 

2.6. Lưu vực TB Vũ Xá  

Công suất 6 máy x 2.500m3/h. 

Tổng diện tích lưu vực 730ha trong đó diện tích canh tác 416ha của 5 xã 

thuộc Thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm. Cụ thể: 

*/ Thị xã Mỹ Hào. 

- Phường Phan Đình Phùng 195ha trong đó diện tích canh tác 101ha. 

- Xã Cẩm Xá 180ha trong đó diện tích canh tác 104ha. 

- Xã Dương Quang 90ha trong đó diện tích canh tác 38ha. 

*/ Huyện Văn Lâm. 

- Xã Việt Hưng 38ha trong đó diện tích canh tác 15ha. 

- Xã Lương Tài 227ha trong đó diện tích canh tác 158ha. 

Trục tiêu chính là kênh tiêu T3 TB Vũ Xá. 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐIỀU HÀNH KHU VỰC II 

Trụ sở điều hành của khu vực đặt tại UBND xã Dương Quang. 

+ Lượng mưa ứng với tần suất P = 10% và mực nước Kênh cầu 3,13m 

và tại cống Vũ Xá 2,80m. Phương án tiêu như sau: 

- Phương án lúc lúa mới cấy: Khu vực này sẽ bị ngập hoàn toàn 989,4ha 

canh tác, lúc này không tự chảy được sẽ đóng cống lấy nước của các TB Phú 
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Hữu, Vũ Xá, Lê Xá, Hoà Đam I + II, Tầm Nhìn và vận hành các TB để tiêu cho 

lưu vực. Trong điều kiện cho phép TB Hoà Đam I sẽ hỗ trợ tiêu úng cho 30ha  

của TB Tầm Nhìn. 

- Phương án lúa cao cây: Nếu lượng mưa với tần suất P = 10%, diện tích 

lúa bị ngập sinh lý khoảng 500ha. Các TB hoạt động tích cực đảm bảo tiêu cho 

tiêu toàn bộ lưu vực. 

+ Lượng mưa ứng với tần suất P = 5% và mực nước Kênh cầu 3,64m 

và tại cống Vũ Xá 3,30m. Phương án tiêu như sau: 

- Phương án lúc lúa mới cấy: Toàn lưu vực này ngập sâu khoảng 200ha, 

phất phơ khoảng 300ha, có lại là ngập sinh lý 489,4ha. 

- Phương án lúa cao cây: Toàn lưu vực này ngập sâu 200ha, phất phơ 

300ha, còn lại là ngập sinh lý 489,4ha.  

Cả 2 trường hợp này, phương án sẽ cho tiêu để cứu lúa ngập sinh lý và 

phất phơ trước, sau đó nếu còn đủ khả năng sẽ tiêu cho các vùng tiếp theo. Các 

xã, phường chủ động khoanh vùng, dùng mọi phương tiện, thiết bị và tổ chức 

tiêu úng cục bộ. Trong quá trình thực hiện phương án cần theo dõi sát dự báo 

thời tiết, kết quả đo mưa và quan trắc mực nước trên các sông trục. 

3. Khu vực III 

Gồm các TB Hưng Long I, II; Vinh Quang với tổng diện tích lưu vực 

1.750 ha, trong đó diện tích canh tác 862ha của các xã Hưng Long, Xuân Dục và 

các phường Phùng Chí Kiên, Dị Sử (thị xã Mỹ Hào), thôn Phần Hà (Bắc Sơn – 

huyện Ân Thi), tiêu cho các khu công nghiệp khoảng 500ha. 

3.1. Lưu vực TB Hưng Long I, II 

Diện tích lưu vực là 1.269ha, trong đó diện tích canh tác 575ha, công 

nghiệp 500ha, còn lại là diện tích phi canh tác khác. Bao gồm: 

- Xã Hưng Long 393ha trong đó diện tích canh tác 262ha. 

- Phường Dị Sử 451ha trong đó diện tích canh tác 135ha. 

- Phường Phùng Chí Kiên 335ha trong đó canh tác 107ha. 

- Thôn Phần Hà (xã Bắc Sơn - huyện Ân Thi) 90ha trong đó canh tác 70ha. 

Trục tiêu chính là kênh tiêu Hồ Chí Minh - Trần Thành Ngọ. 

Với diện tích trên thì TB Hưng Long cần phải đảm bảo 100% số máy hoạt 

động ổn định, tích cực bơm gạn tháo sớm mới đảm bảo tiêu cho toàn bộ lưu vực. 

Trong trường hợp cần thiết TB Vinh Quang sẽ bơm hỗ trợ qua kênh tiêu T1.  

Giải pháp tiêu cho lưu vực này là: 

Đối với diện tích 500ha khu công nghiệp Dệt may Phố nối B; KCN Thăng 

Long II; thôn Phần Hà (xã Bắc Sơn - huyện Ân Thi); 14ha canh tác ấp Cổ Ngựa  

(xã Hưng Long), 38ha canh tác phía tây kênh Trần Thành Ngọ và khu vực Đài 

phát sóng VN3 (phường Dị Sử) được điều tiết qua cống Tân Hưng. 
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Lưu ý: Trong quá trình vận hành tiêu úng cần sự phối kết hợp với KCN 

Thăng Long II về việc xả nước công nghiệp. 

3.2. Lưu vực TB Vinh Quang 

Công suất 6 máy x 2.500m3/h. 

Diện tích lưu vực là 481ha, trong đó diện tích canh tác 287ha. Bao gồm: 

- Xã Xuân Dục 399ha, trong đó diện tích canh tác là 242ha. 

- Phường Bạch Sam 67ha, trong đó diện tích canh tác là 40ha. 

- Phường Phùng Chí Kiên 15ha, trong đó diện tích canh tác là 5ha. 

Trục tiêu chính là TTN Vinh Quang. Còn lại 9ha trong đó canh tác 6ha 

phía đông TTN Vinh Quang đề nghị tiêu về TB Vô Ngại. Việc điều hành đóng 

mở cống Đống Thanh do Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã 

quyết định. 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐIỀU HÀNH KHU VỰC III 

- Trụ sở điều hành của khu vực đặt tại UBND xã Hưng Long. 

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã chỉ đạo Xí nghiệp 

KTCT thuỷ lợi vận hành đóng mở cống Tân Hưng đảm bảo tiêu hợp lý, hiệu quả 

cho lưu vực phía tây kênh Trần Thành Ngọ và toàn lưu vực. 

+ Lượng mưa ứng với tần suất P= 10% mực nước kênh cầu là 3,13m và 

tại cống Tranh 2,83m. Phương án tiêu như sau: 

- Trong trường hợp lúa mới cấy: Toàn bộ khu vực không tiêu tự chảy 

được, diện tích ngập 862ha, lúc này phải đóng cống lấy nước của các TB để 

bơm tiêu. Đây là khu vực bị thiếu công suất máy bơm, do vậy quá trình điều 

hành chỉ huy phải kiên quyết theo phương án đã được duyệt. 

Phương án điều hành tiêu úng sẽ cho đóng cống điều tiết Đống Thanh, 

đồng thời ngăn nước khu cao lại để tiêu cho xã Hưng Long trước, sau đó cho mở 

cống Đống Thanh tiêu cho khu cao, thời gian đóng cống không quá 36 giờ. 

- Trường hợp lúa cao cây: Diện tích lúa ngập sinh lý khoảng 560ha. Đây 

là khu vực công suất bị thiếu do đó phải đóng cống Đống Thanh tiêu cho xã 

Hưng Long trước, sau đó mới mở cống tiêu cho vùng cao. Việc đóng mở cống 

theo sự điều hành của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã, thời 

gian đóng cống không quá 36 giờ. 

+ Lượng mưa ứng với  tần suất P = 5% và mực nước kênh cầu 3,64m, 

tại cống Tranh 3,26m. Phương án tiêu như sau: 

- Trường hơp lúa mới cấy: Với mực nước sông trục cao, lúc này toàn bộ 

khu vực sẽ bị ngập 862ha lúa. Đóng toàn bộ các cống lấy nước của các TB cũng 

như cống dưới đê để vận hành tiêu cho vùng cao trước, sau đó sẽ tiêu cho các 

vùng tiếp theo.  

- Trường hợp lúa cao cây: Lúc này diện tích sẽ bị ngập trắng 340ha, phất 

phơ 200ha và ngập sinh lý 100ha, sẽ đóng tất cả các cống dâng nước dưới đê 



14 

 

 

 

cũng như các cống lấy nước của các trạm bơm để chống nước ngoại lai, sau đó 

sẽ cho các trạm bơm hoạt động. Đây là khu vực thiếu công suất do đó sẽ tập 

trung bơm cho khu cao trước để cứu vùng ngập phất phơ sinh lý và vùng cao sau 

đó mới cứu các vùng khác. Các xã, phường chủ động khoanh vùng, dùng mọi 

phương tiện, thiết bị và tổ chức cho nhân dân tiêu úng cục bộ. Trong quá trình 

thực hiện phương án cần theo dõi sát dự báo thời tiết và kết quả quan trắc mực 

nước trên các sông trục. 

4. Khu vực IV. 

Gồm các TB Bần, Văn phú A + B, Kim Huy, Phan Đình Phùng và T3 

Phan Đình Phùng với tổng diện tích lưu vực là 2.616ha trong đó diện tích canh 

tác là 1.032 ha của các phường Phan Đình Phùng, Bần Yên Nhân (thị xã Mỹ 

Hào) và các xã Lạc Hồng, Đình Dù, Lạc Đạo, Minh Hải, thị trấn Như  Quỳnh 

(huyện Văn Lâm). 

4.1. Lưu vực TB Kim Huy. 

Diện tích  lưu vực là 296ha trong đó canh tác 176ha. 

Thị xã Mỹ Hào là 150ha trong đó diện tích canh tác 110ha của phường Phan 

Đình Phùng. 

Huyện Văn Lâm 146ha trong đó diện tích canh tác 66ha diện tích thuộc xã 

Việt Hưng, ấp Đình Dù và ấp Lạc Đạo. 

Tiêu về TB Kim Huy theo kênh tiêu chính TB Kim Huy. 

4.2. Lưu vực TB Bần,  Văn Phú A- B 

Diện tích khu vực là 1.970ha trong đó diện tích canh tác 622ha . 

Thị xã Mỹ Hào 390ha trong đó 55,1ha tiêu về TB Văn Phú A; TB Văn Phú B 

có nhiệm vụ tiêu thoát nước đô thị với tổng diện tích 350ha bao gồm diện tích của 

phường Bần Yên Nhân (thị xã Mỹ Hào) và xã Minh Hải (huyện Văn Lâm). 

Huyện Yên Mỹ 100ha tự nhiên của xã Giai Phạm. 

Huyện Văn Lâm 1.480ha trong đó diện tích canh tác là 442ha gồm 05 xã 

Lạc Hồng, Đình Dù, Như  Quỳnh và Lạc Đạo. Tiêu công nghiệp khoảng 500ha. 

Trục tiêu chính là kênh Bún, kênh tiêu Quán Đỏ. 

4.3. Lưu vực TB Phan Đình Phùng. 

TB Phan Đình Phùng phục vụ tiêu úng cho 350ha trong đó 154ha diện 

tích canh tác của thôn Hoàng Lê, Quan Cù, Khuốc (Phan Đình Phùng). 

Trục tiêu chính là TTN Nhân Hoà. 

4.4. TB T3 Phan Đình Phùng (Trạm bơm không ống). 

- Phục vụ tiêu úng cho khu Đông sông Bà Sinh gồm 80ha diện tích canh 

tác của thôn Yên Xá, Ngọc Trì (phường Phan Đình Phùng) và một phần diện 

tích canh tác của xã Cẩm Xá, Dương Quang 

4.5. Phần tiêu tự chảy. 
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Phía Bắc sông Bần - Vũ Xá, phía Tây sông Bà Sinh 42ha trong đó diện 

tích canh tác 10ha tiêu tự chảy ra sông Bần - Vũ Xá. 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐIỀU HÀNH KHU VỰC IV 

Trụ sở điều hành của khu vực đặt tại UBND phường Bần Yên Nhân. 

+ Lượng mưa ứng với tần suất P = 10%,  mực nước kênh cầu là 3,13m 

và tại cầu Bần là 3,22m. Phương án tiêu như sau: 

- Trường hợp của lúa mới cấy: Với mực nước sông trục cao lúc này toàn 

bộ khu vực sẽ bị ngập do đó phải đóng các cống lấy nước để bơm tiêu. Lưu vực 

trạm bơm Kim Huy đủ công suất sẽ cho bơm tiêu đồng thời cho cả lưu vực. Các 

TB Văn Phú A do công suất thiếu cần phải điều tiết cống Bún để ưu tiêu tiêu 

cho vùng trũng trước, qui trình vận hành cống theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy 

phòng chống thiên tai và TKCN liên huyện, thị xã. TB Bần bơm tiêu cho 154ha 

của phường Bần Yên Nhân và KCN Phố Nối A. 

- Trường hợp lúa cao cây: Lúc này lưu vực của thị xã Mỹ Hào và huyện 

Yên Mỹ không tiêu tự chảy được sẽ đóng các cống lấy nước dưới đê cũng như 

cống lấy nước và cho các TB hoạt động như phương án lúa mới cấy. 

Việc điều tiết cống Bún theo qui trình riêng do Ban Chỉ huy phòng chống 

thiên tai và TKCN tỉnh. 

+ Lượng mưa ứng với tần suất P = 5%, mực nước kênh cầu 3,64m và 

tại cầu Bần là 3,22m. Phương án tiêu như sau: 

- Trường hợp lúa mới cấy: Lúc này diện tích ngập sâu là 810ha, phất phơ 

là 300 ha. Lúc này phải hoành triệt tốt các cống lấy nước dưới đê và cống lấy 

nước của TB Kim Huy, TB Phan Đình Phùng đủ công suất do đó vận hành bình 

thường, sẽ cho bơm tiêu đồng thời các TB Văn Phú A. Lúc này không có khả 

năng tiêu cho toàn lưu vực mà phải phân vùng tiêu cục bộ, ưu tiên vùng cao gần 

trạm bơm trước sau đó nếu còn khả năng sẽ khoanh vùng tiêu cho các vùng 

trũng, thấp hơn. 

- Trường hợp lúa cao cây: Diện tích ngập sâu là 50ha, phất phơ là 200ha, 

còn lại là ngập sinh lý. Lúc này hoành triệt tốt các cống lấy nước dưới đê và 

cống lấy nước của các TB. Lúc này các TB không có khả năng tiêu cho toàn lưu 

vực mà phải phân vùng tiêu cục bộ, ưu tiên vùng cao gần TB trước, sau đó nếu 

còn khả năng sẽ khoanh vùng tiêu cho các vùng thấp hơn. 

*/ Với lưu vực tiêu tự chảy 

- Khi lượng mưa và mực nước ứng với tần suất P = 10%. Mực nước tại 

kênh cầu +3,13m; tại cống Tranh là +2,83m và tại cống Vũ xá là +2,8m thì với 

diện tích gieo cấy vụ mùa là 3.600ha. Sẽ tiêu bằng động lực 3.600ha, còn lại 

100ha diện tích vùng cao cục bộ của phường Bần Yên Nhân, Nhân Hoà, Phan 

Đình Phùng, Minh Đức có khả năng tiêu tự  chảy được. 
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- Khi lượng mưa ứng với tần suất P = 5%, mực nước tại Kênh Cầu là 

+3,64m, tại cống Tranh là +3,26 và tại cống Vũ Xá là +3,2m, toàn bộ diện tích 

canh tác lúa sẽ bị ngập và ảnh hưởng, lúc này phải tiêu bằng động lực. 

IV. PHƯƠNG CHÂM TIÊU ÚNG VỤ MÙA 2022. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống úng vụ mùa thắng lợi, chủ động đối 

phó với mọi bất trắc có thể xảy ra. Căn cứ vào tình hình và đặc điểm cụ thể từng 

khu vực, lưu vực, Xí nghiệp KTCT thủy lợi thị xã đã tiến hành kiểm tra toàn bộ 

hệ thống công trình thuỷ lợi, lập kế họach dự trữ vật tư và tiến hành tu sửa công 

trình, máy móc - thiết bị. Kiểm tra bờ vùng nếu có đoạn nào yếu thì cho tu bổ, 

khơi thông dòng chảy các trục tiêu, giải toả đập, đăng đó, vó bè,... 

 Khi có mưa úng thì chủ động gạn tháo và bơm gạn tháo, kết hợp với viêc 

phục vụ bơm tưới lúa mùa theo phương châm “bơm dưới, tưới trên”, lấy tiêu là 

chính, chủ động điều tiết nước theo phương pháp chôn nước, dải nước và tháo 

nước kịp thời. Trong phạm vi xã, phường thì Chủ tịch UBND xã, phường chịu 

trách nhiệm điều hành công tác tiêu úng. Trong phạm vi liên xã, phường thì Ban 

Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN thị xã điều hành. 

Bắt đầu từ ngày 15/6/2022 tất cả các TB tiêu úng chủ động bơm gạn tháo, 

luôn giữ mực nước tại bể hút  1,7m khi có thông tin về áp thấp nhiệt đới và bão 

ảnh hưởng tới khu vực. 

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY VÀ ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác chỉ đạo. 

- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội từ Thị xã 

đến các cơ sở cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và vận động nhân 

dân thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và TKCN, coi đây là nhiệm vụ 

trọng tâm từ nay đến 30/11/2022. 

- Làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại 

chỗ” theo kế hoạch phòng chống thiên tai và TKCN năm 2022 của thị xã. 

2. Công tác chỉ huy 

- Phòng chống thiên tai và TKCN đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ 

của Ban Chỉ huy các cấp. Phải có sự thống nhất từ Ban Chỉ huy của thị xã xuống 

các cụm và các Ban Chỉ huy cơ sở. Các thành viên trong Ban Chỉ huy các cấp 

phải thường xuyên bám sát cơ sở, vị trí được phân công kiểm tra, xử lý các vi 

phạm công trình thuỷ lợi, đường điện, đường dây thông tin liên lạc, phát hiện sự 

cố ngay từ đầu để xử lý kịp thời. 

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã trực ban, trực chỉ 

huy từ ngày 15/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022 tại Văn phòng thường trực Ban 

Chỉ huy thị xã (số ĐT 0221.3.943568) và chịu trách nhiệm cụ thể theo đúng quy 

định về phòng, chống thiên tai và TKCN. 

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các xã, phường, cơ quan, 

Xí nghiệp trực ban từ ngày 15/5/2022 đến hết mùa mưa bão, thực hiện thường 

trực, trực ban theo quy định, kể cả ngày Lễ và ngày nghỉ. 
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- Khi có tin bão khẩn cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng như 

Đài Truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam, các loại báo,... Yêu cầu các thành viên 

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN từ thị xã đến cơ sở phải trực ban 

nghiêm túc tại Văn phòng thường trực và có mặt tại các vị trí trọng điểm đã 

được phân công. Các xã, phường, cơ quan trực liên tục 24 giờ/ngày để nhận các 

Chỉ thị, Thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã. Mọi 

liên hệ giữa Ban Chỉ huy các xã, phường thống nhất làm việc tại ngay các công 

trình đầu mối, các TB tiêu (theo thông báo của UBND thị xã) hoặc tại Văn 

phòng thường trực Ban Chỉ huy các xã, phường. Đài Truyền thanh các xã, 

phường phải có người trực máy, tiếp âm các bản phát thanh tin bão khẩn cấp, 

đồng thời phát thanh các thông báo, chỉ thị của tỉnh và thị xã ngay trên hệ thống 

truyền thanh để nhân dân biết chủ động đối phó. Ngay sau khi có mưa bão trên 

địa bàn các xã, phường, các cơ quan, đơn vị phải báo cáo bằng văn bản về thiệt 

hại và hướng giải quyết về thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 

TKCN thị xã để được chỉ đạo, xử lý kịp thời. 

- Được sự thống nhất của Thường trực Thị uỷ, Ban Chỉ huy Phòng chống 

thiên tai và TKCN thị xã mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị uỷ phụ 

trách cụm và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Thị uỷ phụ trách xã, phường 

tham gia Ban Chỉ huy để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc 

các xã, phường do mình phụ trách thực hiện tốt các yêu cầu kế hoạch phòng 

chống thiên tai và TKCN. 

VI. YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ. 

1. Yêu cầu. 

- Ban Chỉ đạo giải toả vi phạm công trình thuỷ lợi các xã, phường tiếp tục 

và tích cực thực hiện kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND 

tỉnh về việc Giải toả các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi 

phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi và hoạt động bến bãi, 

khai thác cát trái phép. 

- Yêu cầu các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, 

cá nhân và toàn thể Nhân dân ký cam kết không đổ rác thải, nước thải ô nhiễm 

xuống hệ thống công trình thủy lợi. 

- Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi thị xã khẩn trương tu sửa công trình, máy 

móc, thiết bị xong trước ngày 31/5/2022 để sẵn sàng phục vụ phòng chống úng, 

lụt, bão. 

- Đề nghị Điện lực Mỹ Hào có phương án chuẩn bị vật tư làm đường vào 

trạm biến áp của TB Phú Hữu khi xảy ra sự cố hư hỏng, cần tu sửa hoặc thay  

máy biến áp.  

2. Đề nghị. 

- Đề nghị tỉnh đầu tư, cải tạo, nâng cấp TB Văn Phú A (xây dựng thêm 01 

TB với công suất 8 máy x 4.000m3/h); Đầu tư, nâng cấp mở rộng TB Ngọc Lâm, 

Phúc Bố, Phú Hữu để đảm bảo năng lực tiêu cho lưu vực. 
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- Đề nghị chính quyền các cấp quan tâm, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy 

nhanh tiến độ thi công các các dự án, hạn chế ảnh hưởng đến công tác phòng 

chống úng, lụt, bão. 

- Đề nghị UBND thị xã quan tâm nạo vét khơi thông tuyến kênh C8B, kết 

hợp xây dựng cống tiêu ra Trung thủy nông Nhân Hòa, kênh C8B hiện đang kết 

hợp tiêu thoát nước đô thị bị ách tắc nghiêm trọng, gây ngập cục bộ khu dân cư.  

- Đề nghị Ban Chỉ đạo giải tỏa vi phạm CTTL thị xã; các ban, ngành chức 

năng có liên quan cần kiên quyết và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các 

hành vi vi phạm công trình thuỷ lợi. Đồng thời quan tâm chỉ đạo, đôn đốc 

UBND các xã, phường thực hiện việc xử lý, giải tỏa dứt điểm các vi phạm theo 

kế hoạch số 93A/KH- UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc Giải toả 

các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo 

vệ công trình giao thông, thuỷ lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép. 

- Đề nghị Điện lực và Công ty TNHH một thành viên KTCT thuỷ lợi tỉnh 

triển khai giao, nhận công trình điện (Máy biến áp) một số TB của Xí nghiệp 

KTCT thuỷ lợi thị xã về Điện lực quản lý. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN thông qua Phương án chống 

úng của thị xã, phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành 

viên trong Ban Chỉ huy: 

- Tổ chức triển khai Phương án Phòng chống úng vụ Mùa năm 2022 

xuống các xã, phường và khu vực. 

- Các xã, phường, cơ quan, đơn vị trong thị xã thành lập Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và TKCN; thành lập Tiểu ban giải toả vi phạm; thực hiện 

tốt công tác giải toả vi phạm công trình thuỷ lợi; tổ chức giải tỏa rau bèo, vật cản 

trên các trục tiêu nội đồng để đảm bảo cho dòng chảy được thông thoáng. 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã đề nghị các cấp, các 

ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các giải pháp, 

khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản của nhà 

nước và Nhân dân, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra./. 

 
Nơi nhận: 
- BCH PC TT và TKCN tỉnh; 

- Ban Thường vụ Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các TV BCH PCTT và TKCN thị xã; 

- Các phòng, ngành, đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VP TT BCH.       

              

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Bùi Khánh Vĩnh 
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