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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số:  2899/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       Kỳ Anh, ngày  25  tháng 6  năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc phê duyệt Phƣơng án Đảm bảo an toàn cho ngƣời và tàu thuyền 

hoạt động khai thác hải sản trên biển năm 2018 

 
 

UỶ BAN  NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2014; Nghị định số 

66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn huyện Kỳ Anh tại Văn bản số 06/VP-PCTT ngày 22/6/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Điều 1. Phê duyệt Phương án Đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt 

động khai thác hải sản trên biển năm 2018 (có Phương án chi tiết kèm theo). 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Thường trực Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn 

vị; Chủ tịch UBND các xã, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh; 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

- Tiểu ban an toàn nghề cá tỉnh; 

- TTrực HU, HĐND huyện; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đồn Biên phòng 172 Kỳ Khang; 

- Lưu VT, VP Ban chỉ huy PCTT-TKCN; 

  Gửi: Văn bản giấy và điện tử. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 
 

Phạm Văn Dũng 
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PHƢƠNG ÁN 

Đảm bảo an toàn cho ngƣời và tàu thuyền hoạt động 

 khai thác hải sản trên biển năm 2018  

(Kèm theo Quyết định số   2899/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018) 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

1. Đặc điểm tự nhiên và tình hình hoạt động tàu cá 

Kỳ Anh, có 23 km bờ biển, hàng năm có khoảng 5 - 10 cơn bão, áp thấp nhiệt 

đới và nhiều đợt lốc tố, gió mùa Đông - Bắc mạnh cấp 5 - 7, ảnh hưởng đến hoạt 

động của tàu cá toàn huyện.  

Tính đến 10/3/2018, Kỳ Anh có 613 tàu cá và 1186 lao động trực tiếp trên biển 

(Có phụ lục tàu cá phân theo công suất và địa bàn kèm theo). 

Tàu cá thủ công và tàu cá công suất dưới 20CV/chiếc 541 chiếc tập trung tại các 

xã bãi ngang, ven cửa sông, hoạt động trong ngày tại vùng biển ven bờ, ven của sông 

của huyện Kỳ Anh. 

Tàu cá công suất từ 20-90CV có 70 chiếc tập trung tại xã Kỳ Xuân, hoạt động 

chủ yếu tại vùng lộng và vùng khơi từ Quảng Ninh đến Bình Thuận. 

2. Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác đảm bảo an toàn cho ngƣời, tàu cá 

- Kỳ Anh là một huyện bãi ngang ven biển nên không có eo vinh hoặc cửa sông 

để cho các tàu cá có công suất lớn để tránh trú bão. 

- Khu vực bãi ngang là nơi tập trung tàu cá loại nhỏ chưa có nơi neo đậu tránh 

trú bão, hầu hết tàu cá đều được kéo lên bờ sau khi đi sản xuất về. 

3. Tình hình neo đậu tàu cá khi có bão xẩy ra 

- Khi có bão xảy ra, hầu hết tàu cá từ 50 CV trở lên đến tránh trú tại cửa 

Nhượng, cửa Khẩu và Cảng Vũng Áng, một số tàu cá sản xuất xa không kịp về Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh để trú bão hoặc tiếp tục ở lại để sản xuất sau khi bão tan nên buộc phải 

tránh trú bão tại các tỉnh.  

- Qua theo dõi, tổng hợp công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hàng 

năm các khu vực ngoại huyện tàu cá Kỳ Anh thường neo đậu tránh trú bão: Của 

Nhượng, Cẩm Xuyên, 9 chiếc chủ yếu là tàu cá của xã Kỳ Xuân; Khu vực cửa Khẩu 

1 chiếc chủ yếu là tàu cá xã Kỳ Hải. 

II. DỰ BÁO XU HƢỚNG BÃO TRONG NĂM 2018 

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2018 hiện 

tượng El Nino duy trì trở lại gây mưa, bão xuất hiện sớm kéo dài cả năm. Dự báo, 

năm 2018 có 12 – 13 cơn bão, trong đó có 3 – 4 cơn ảnh hưởng đến Vịnh Bắc Bộ và 

vùng biển Bắc Trung Bộ. 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Mục tiêu 

 Hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, bão lụt gây ra đối 

với ngư dân; khắc phục nhanh hậu quả của bão để hỗ trỡ ngư dân sớm khôi phục sản  
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xuất, ổn định cuộc sống. 

2. Nhiệm vụ 

- Nâng cao nhận thức cộng đồng ngư dân, tổ chức sản xuất gắn liền với đảm bảo 

an toàn cho người và tàu cá; thường xuyên chủ động cảnh giác với các tình huống 

thời tiết xấu xảy ra trên biển. 

- Thường xuyên nắm bắt thông tin tàu cá để chỉ đạo sản xuất và triển khai 

phương án phòng tránh thiên tai trên biển, đặc biệt là trong những ngày có bão, áp 

thấp nhiệt đới xẩy ra. 

- Tăng cường phương tiện, cơ sở hạ tầng phục vụ công tác đảm bảo an toàn cho 

người, tàu cá trên biển và phối hợp tìm kiếm cứu nạn. 

- Phát huy tốt vai trò của chính quyền cơ sở và cộng đồng để triển khai tốt 

phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống bão lụt.  

3. Giải pháp 

3.1. Về Tổ chức 

Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 phù 

hợp với nhiệm vụ từng đơn vị và thực trạng hoạt động tàu cá của từng xã biển và ven 

cửa sông. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên  Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp 

huyện. 

- Kiểm tra, đôn đốc Ban chi huy PCTT&TKCN cấp xã về xây dựng phương án 

đảm bảo an toàn nghề cá trên biển, đặc biệt khi có bão, áp thấp nhiệt đới xẩy ra; tổ 

chức trực 24/24 trong những ngày có bão, áp thấp nhiệt đới; bố trí lực lượng sẵn sàng 

phối hợp hỗ trợ neo buộc, di chuyển tàu cá trong khu trú bão trong trường hợp cần 

thiết. 

3.2. Tuyên truyền tập huấn 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng ngư dân chấp hành tốt các quy 

định đảm bảo an toàn cho người và tàu cá. 

- Tiếp tục phối hợp với UBND các xã ven biển và ven cửa sông hướng dẫn ngư 

dân thành lập các Tổ chức cộng đồng (Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển, Tổ 

đồng quản lý nghề cá ven bờ) để hỗ trợ nhau trong sản xuất cũng như xử lý tai nạn. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã ven biển thành lập các Đội tàu tham gia tìm 

kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại địa bàn nhằm phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ trong 

phòng chống bão lụt. 

3.3. Kiểm tra, kiểm soát 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực 

hiện Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu cá tại các xã ven biển và ven cửa 

sông; kiểm đếm phương tiện, thuyền viên trước mùa mưa bão. 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá 

của ngư dân. 
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- Phối hợp với các lực lượng tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát trên sông, trên 

biển về việc chấp hành công tác đảm bảo an toàn nghề cá. 

3.4. Thông tin liên lạc 

- Phát huy mạng lưới thông tin liên lạc (điện thoại) giữa UBND huyện với 

UBND các xã ven biển, ven cửa sông và lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn 172 Kỳ 

Khang.  

- Xây dựng danh bạ điện thoại tàu cá, thường xuyên cập nhật thông tin số điện 

thoại, vùng hoạt động của các tàu cá đến thôn trưởng và các hộ ngư dân, các chủ nậu 

vựa làm dịch vụ thuỷ sản để nắm bắt kịp thời thông tin tàu cá.  

- Trong những ngày có bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra, Tổ chức trực 24/24 giờ, 

tiếp nhận các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, các ngành có thẩm quyền để phối hợp 

chỉ đạo UBND các xã, ngư dân triển khai phương án phòng tránh bão một cách có 

hiệu quả nhất. 

- Phối hợp với các Đài Thông tin Duyên hải tăng cường công tác nắm bắt thông 

tin tàu cá và phối hợp tìm kiếm cứu nạn. 

3.5. Tránh trú bão, đảm bảo an toàn tàu cá theo nhóm công suất và khu vực 

a. Lực lƣợng, phƣơng tiện tham gia cứu hộ cứu nạn tại chỗ 

-  UBND các xã ven biển và ven cửa sông tổ chức ký hợp đồng trách nhiệm với 

các đội tàu để làm công tác cứu hộ, cứu nạn tại các xã; chủ động tổ chức cứu hộ, cứu 

nạn khi có tai nạn tàu cá xẩy ra trên địa bàn. Trong trường hợp vượt quá khả năng của 

địa phương, UBND các xã ven biển, ven cửa sông đề nghị Ban chỉ huy PCTT - 

TKCN cấp huyện tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Cụ thể: 

+  Khu vực xã Kỳ Xuân Xuân sử dụng đội tàu đánh bắt hải sản xa bờ với 9 tàu 

cá có công suất từ 90 CV/chiếc làm phương tiện cứu hộ, cứu nạn.  

+  Khu vực xã Kỳ Hải sử dụng 3 tàu cá có công suất trên 20 CV/chiếc làm 

phương tiện cứu hộ, cứu nạn. 

+ Khu vực xã Kỳ Phú sử dụng 30 tàu cá có công suất từ 15-20CV làm phương 

tiện cứu hộ, cứu nạn. 

+ Khu vực xã Kỳ Khang sử dụng 40 tàu cá có công suất từ 15-20CV làm 

phương tiện cứu hộ, cứu nạn. 

- Tàu cá loại nhỏ (có công suất dưới 12 CV và không lắp máy) tại các xã ven 

biển, ven cửa sông, UBND mỗi xã thành lập 01 đội từ 15 – 20 người hỗ trợ ngư dân 

kéo tàu lên bờ khi có bão, áp thấp xẩy ra. 

b. Khu vực neo đậu tránh bão, áp thấp 

* Đối với tàu cá đang hoạt động tại vùng biển trên địa bàn huyện Kỳ Anh khi có 

bão xẩy ra 

1. Khu vực xã Kỳ Xuân 

- Đối với tàu cá loại nhỏ tại các thôn Lê Lợi, Xuân Thắng, Cao Thắng, Xuân 

Phú, Nguyễn Huệ, Xuân Tiến tập trung kéo lên bờ nơi sóng biển không xô tới. 
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- Đối với tàu cá thuộc thôn Lê Lợi, thôn Nguyễn Huệ, có công suất lớn cho neo 

đậu tránh trú bão tại Khu neo đậu tránh trú bão cửa Nhượng, Cẩm Xuyên hoặc cửa 

Khẩu, Cảng Vũng Áng thị xã Kỳ Anh. 

2. Khu vực xã Kỳ Phú 

- Số lượng tàu cá chủ yếu là loại nhỏ thuộc các thôn Phú Tân, Phú Sơn, Phú 

Long, Phú Hải, Phú Lợi tập trung kéo lên bờ nơi sóng biển không xô tới. 

3. Khu vực xã Kỳ Khang 

- Số lượng tàu cá chủ yếu là loại nhỏ thuộc các thôn Trung Tân, Trung Tiến tập 

trung kéo lên bờ nơi sóng biển không xô tới. 

4. Khu vực xã Kỳ Hải 

- Đối với 3 tàu cá có công suất lớn thuộc thôn Trung Hải cho vào neo đậu tại 

Khu neo đậu tránh trú bão cửa Khẩu hoặc dọc sông Rào Cái.  

Khi có tin về bão, áp thấp nhiệt đới xẩy ra, bà con ngư dân cần theo dõi chặt chẽ 

thông tin dự báo thời tiết và chỉ thị của các cơ quan nhà nước về tránh trú bão để tổ 

chức tránh trú bão an toàn và hiệu quả. 

+  Trường hợp bão vừa (cấp 8 – cấp 9) có thể cho tàu cá vào cửa Khẩu neo đậu 

tại khu vực trước Đền Bà Hải hoặc phía sau núi Vọng Sơn – Kỳ Hà hoặc cầu Hòa 

Lộc – Kỳ Trinh hoặc chạy vào neo đậu tại Khu neo đậu tránh trú bão cửa Gianh tỉnh 

Quảng Bình hoặc cửa Nhượng. 

+ Trường hợp bão lớn (từ cấp 10 trở lên) cho tàu điều động tàu vào khu neo đậu 

tránh trú bão cửa Nhượng hoặc cửa Danh tỉnh Quang Bình neo đậu. 

* Đối với các tàu đang hoạt động tại các tỉnh khi có bão xẩy ra: 

Trường hợp tàu cá đang hoạt động tại vùng vùng lộng, vùng khơi các tỉnh gặp 

bão xẩy ra, phải nhanh chóng kịp thời vào nơi trú bão gần nhất để tránh trú bão một 

cách an toàn và thường xuyên liên lạc với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để nắm rõ thông tin. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thƣờng trực Ban chỉ huy về Phòng 

chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn) 

- Thường xuyên phối hợp với UBND các xã ven biển, ven cửa sông, theo dõi 

hoạt động tàu cá trên biển, tổ chức trực ban 24/24 khi có bão, áp thấp xẩy ra. Tổng 

hợp tình hình hoạt động tàu cá trước, trong, sau khi bão, áp thấp xẩy ra để báo cáo 

cho UBND huyện qua Phòng NN&PTNT. 

- Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về đảm bảo an toàn cho 

người và tàu cá. 

- Phối hợp cung cấp thông tin diễn biến của bão, áp thấp để tàu cá vào nơi trú 

đậu an toàn khi có bão, áp thấp xẩy ra. 

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra an toàn tàu cá trước mùa mưa bão. 

2. Đồn biên phòng 172 Kỳ Khang 
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- Kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn cho người và tàu cá trước khi ra vào 

bến bãi, đặc biệt là trong mùa bão, lụt. 

- Theo dõi, phối hợp nắm bắt thông tin tàu cá hoạt động trên biển báo cáo về 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện và cấp có thẩm quyền, hướng dẫn tàu cá vào nơi 

trú đậu an toàn khi có bão, áp thấp xẩy ra. 

- Tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có các tình huống tai nạn tàu cá xẩy ra trên địa 

bàn huyện. 

3. Uỷ ban nhân dân các xã ven biển, ven cửa sông 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động tàu cá, cung cấp thông tin diễn biến thời tiết 

cho ngư dân, hướng dẫn tàu cá vào nơi trú đậu an toàn khi có bão, áp thấp xẩy ra, chủ 

động tổng hợp báo cáo về Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện. 

- Xây dựng phương án đảo bảo an toàn cho người và tàu cá trên địa bàn phù hợp 

tình hình thực tế của địa phương; Ký hợp đồng trách nhiệm với các tàu cá đủ điều 

kiện để tham gia cứu hộ, cứu nạn tàu cá trên địa bàn khi cần thiết; Thành lập các tổ 

xung kích để hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền khi có bão xẩy ra và sẵn sàng cứu hộ, 

cứu nạn khi có tai nạn tàu cá. 

V. KIẾN NGHỊ 

Để ứng phó kịp thời các trường hợp thiên tai, bão lụt nhằm hạn chế thấp nhất 

thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện năm 

2018, kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: 

Tăng cường phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho các đơn vị liên quan 

để tham gia cứu hộ cứu nạn kịp thời các trường hợp tai nạn tàu cá xẩy ra trên biển. 

 Trên đây là Phương án đảm bảo an toàn người và tàu cá năm 2018, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, Đồn biên phòng 172 Kỳ 

Khang và UBND các xã ven biển, ven cửa sông triển khai thực hiện nghiêm túc 

Phương an này./. 
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PHỤ LỤC: 01 

TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG TÀU THUYỀN VÀ NGƢ DÂN ĐÁNH BẮT CÁ 

TRÊN BIỂN TÍNH ĐẾN NGÀY 10/3/2018 
 

TT Địa phƣơng 

Số lƣợng tàu thuyền 

Số lƣợng  

ngƣ dân 

Tàu không 

lắp máy/ 

lắp máy dƣới 

20CV 

Tàu lắp máy 

từ 20 đến 

dƣới 90CV 

Tàu lắp  

máy 

trên 

90CV 

Tổng 

1 Xã Kỳ Xuân 132 60 9 201 429 

2 Xã Kỳ Phú 192 0 0 192 316 

3 Xã Kỳ Khang 122 0 0 122 305 

4 Xã Kỳ Thọ 94 
  

94 117 

5 Xã Kỳ Hải 1 2 1 4 19 

Tổng cộng 541 62 10 613 1186 
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