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TINH QUANG TR!
SÔUOO /[JRND-NN
V/v thrc hin Quy& djnh cüa
ThU tuOng Chmnh phU ye phông,
chông st lâ bi song b biên

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc1p-Tigdo-Hnh phác
Quáng Trj, ngày ,/ tháng

7 nám 2020

KInh gi:ri:
- S& Nông nghip vâ Phát triên nông thôn;
- S& Tãi nguyen và Môi trtthng;
- Sâ Xây dçrng;
- Sâ Giao thông vn tái;
- Si Tài chInh;
- Van phông Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh;
- UBND các huyn, thj x, thành phô.

Ngày 06/7/2020, ThU tung ChInh phU ban hành Quyt djnh s 957/QDTTg v& vic phê duyt D an phông, cMng sat 1 b song b bin dn näm 2030
('nç5i dung Quyét of/nh xe,n tQi Cong thông tin din th' cüa ChInh phzV; UBND
tinh có kién nhr sau:
1. Giao Si Nông nghip vã Phát triên nông thôn chu trI, phM hçp vâi các
dan vj, dja phwing lien quan nghiên cru, tham mt.ru UBND tinh chi do triên
khai thirc hin cOng tác phông, chng sat lâ b song b bin trén dja bàn tinh
den 11am 2030 theo ni dung D an nêu trén.
2. Giao các don vi, dia phixo'ng lien quan can ci.r chic nãng, nhim vii
thrc giao, chü dng trin khai thirc hin các ni dung cUa D an phU hçip vOi
tInh hInh thrc t cUa trng dja phuang, dan vi.!.
Noi nh?in:
-Nhtrtrên;
- Ltru: VT, NN.
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HâNç5i, ngày06tháng 7nám 2020
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QUYET D!NH
UBNDTINHY.P an phông, chIng st 1& bb' song, bi bin dn nám 2030
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THU TU'NG CHtNH PHU

IYt

Sô'v'akhinHS' Can ci Litht to ch&c GhInh phz ngây 19 tháng 6 nám 2015;

Can th Lut Phông, chdng thiên tai ngày 19 tháng 6 nám 2013, Nghi
quyt 120/NQ-cP ngày 17 tháng 11 nám 2017 cia ChInh phz ye phát triên ben
vfrng vuing ctOng bang sOng 2iu Long, Nghj quyét sO 76/NQ-cP ngày 18 tháng
6 nám 2018 cia ChInh phü ye cOng tácphOng chóng thiên tai,
Xét th nghj cáa Bó trz0ng Bó NOng nghip và Phát triJn nOng thOn,
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt D an phông, chng s?t là bà song, bà bin dn nàrn
2030 (sau day gi là Dê an), vài ni dung chU yêu sau:
I. QUAN DIEM, MJC TIEU
1. Quan dim
a) Phông, chng s?t là bà song, bà bin (bao gm bà song, sui, kênh,
rach và bà biên) nhàm dam bão an toàn tInh mang và tâi san cUa nhân dan, cOng
trInh phông chông thiên tai, ca sO ha tang, on djnh dan sinh là nhim vt cüa cac
cap, ngành, dc bit là cüa chInh quyên dja phuong, là trách thim cUa các to
chüc, doanh nghip và toàn dan.
b) Phãi chü dng phông ngira sat là; khi xây dvng, phê duyt các quy
hoch, kê hoch phát triên cüa các ngành, dja phi..rcmg, dc bit là xay d%mg các
khu do thj, dan cu, cong nghip, djch vii, c sO ha tang yen sOng, yen biên phãi dê
phông nguy Co st là và không lam tang nguy Ca st lO. Khi xáy ra sat là phãi tp
tmng i'rng phó, khàc phic kip thai, hiu qua giàm thiêu thit hai.
c) Phông, chng sat là bO song, bO bin cAn &rçic thirc hin dng b; xO i'
cAp bach tni&c mat, dông thai có giái pháp can co lâu dài; kêt hcip giài pháp cong
trInh và phi cong trmnh, không lam tang nguy cci s?t lO, gän v&i bào v rnOi tru&ng
sinh thai, bào v và phát triên raiig ngp man, phông ho yen biên và to sinh ké cho
ngu&i dan.
d) Phông, ch6ng sat là phãi du?c thirc hin cO tr9ng tam, trQng diem, uu tiën
báo dam an toàn h thông dê dieu, nhât là các tuyên dê tà cap III den cAp däc biét,
khu dan cu tp trung, co sO ha tang quan trong, chOn suy thoái rrng phOng h yen
bin t?i nhüng khu vrc xói là nghiem tr9ng không the phiic hôi.
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d) D cao six tham gia cüa cong dng di vth cong tác quãn I' b&, lông
song, vüng yen biên; tAng cu&ng huy dng nguôn hrc ngoài ngân sách, nhât là cüa
t chrc, doanh nghip, cá nhân dl.rçTc huàng lçii trong phông, chông sat ki.
e) Nghién ciru, rng dmg khoa hçc cong ngh tién tin, iru tiên 1rng diing
cong ngh m&i than thin v&i môi tnx&ng, dé thi công, có the sCr dvng nhiêu lan, giá
thành phü hçp, két hçp vài giâi pháp truyên thông. Day manh hqp tác quôc tê, quãn
1' hiu qua nguôn nuâc, giám thiêu các yêu to tác dng gay sat Ia b? song, bä biên.
2. Miic tiêu
a) Miic tiêu chung: Chü dng quan li', phông, chng s?t lâ bi sOng, bô'
biên tao diêu kin on djnh và phát triên kinh tê - xã hi khu virc yen song, yen
bin, gop phãn bâo dam an ninh, quôc phOng.
b) Muc tiêu cu th
- Diu tra, dánh giá, cp nhãt Co si dt 1iu v st lâ b& song, b bin.
Phân dâu den nAm 2023 co ban hoàn thành bàn do ye hin trang s?t lâ, cong
trInh phông chông sat I& vüng dOng bang song Cru Long và duyên hài mien
Trung; den nAm 2025, hoàn thAnh dôi vth các vüng khác.
- Nâng cao nAng lire dir báo, cánh báo, giám sat sat là và quãn 1 bà sOng,
lông sOng, bà biên, giãm thiêu tác dng lam gia tAng nguy co sat là; phân dâu
den nAm 2023 các khu dan cu yen sOng, yen biên a vüng có nguy Co xAy ra s?t là
dêu dircic cãnh báo kjp thai và diicic hr&ng dan k5' nãng irng phó khi xay ra sat là.
- QuAil l' chtt chê vic xay d%rng cOng trInh, nhA eira tai khu v1rc yen
sOng, yen biên. Chü dng sAp xêp lai dan cu, di dai dan eli ra khOi khu virc Co
nguy co xAy ra sat là bà sOng, bà biên, phân dâu den nãm 2030 hoàn thành 90%
vic di d&i cac h dan ra khOi khu virc có nguy co eao xày ra sat là.
- Phn du dn nAm 2025, hoàn thành xi:r l sat là tai các khu vrc trong
diem xung yêu ánh huàng trirc tiêp den khu dan Cu tp trung, h thông dé dieu
(nhât là các tuyên dê dA thrc phân cap), co sà ha tang thiêt yêu vüng yen sOn
yen biên; den nAm 2030, hoãn thành vic chinh trj On djnh dông chãy t?i mt sO
phân liru, hqp li.ru, trên các doan song chInh, khu vrc cra sOng, yen biên có din
biên xói, bOi phac tap can chinh tn.
II. NHIM VJJ VA GIAI PHAP
1. Nhim vi
- DAy mnh fruyn thông, nâng cao nhn thüc cüa t chüc, cá nhân v
phông, chOng sat là nhAm giAm nguy co sat là, rôi ro do sat là.
- Xây drng co sà dü lieu lien quan dn 5?t là bà sOng, bà bin.
- TAng cithng quãn l' cht chë các hoat dng yen sOng, yen bién Anh
hi.ràng den sat là (khai thác cat sOi, xây dmg cOng trInh, nhà cüa, hoat dng giao
thông thüy, hoat dng khai thác nliOc ngam).
- Hin di hóa cong tác quan träc, dr báo, kjp thai cAnh báo nguy co sat là
bà sOng, bà biên.
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- Nghiên cüu, irng diing khoa hçc cOng ngh, 4t 1iu mài phU hçp vài
diu kin ciii th cüa trng khu virc dé phông, chông sat kx bô sOng, b bién. Tang
cu&ng hçTp tác quôc tê.
- Xây dirng cong trInh tai các khu vrc tr9ng dim d phông, chng s?t 1&
bão v an toàn tInh mang, tài san cüa nhãn dan và cOng trInh ha tang thiët yëu.
2. Giãi pháp
a) Rà soát, hoàn thin chinh sách, pháp Iu3t lien quan dn cong tác phông,
chông sat l& b sOng, b biên
- Rà soát, bô sung hoàn thin quy djnh pháp lust d tang cu?mg quân l'
các hot dng tai thu vrc yen song, yen biên (nhât là quãn l' thai thác cat sOi,
xây dirng cOng trInh, nhà cira yen song) và xr 1' sat là bà sOng, bà biên d chU
dng phông ngira, rng phó, khäc phiic sat là, bão dam an toàn tInh mang, han
chê thiét hai tài san cUa nhân dan và nhà rnrOc.
- Rà soát các quy djnh phap 1ut ye dâu ti.r, dt dai, lam nhip, bin vâ các
pháp 1ut khác cO lien quan dê dê xuât sra dôi, bO sung, t?o diêu kin xay drng
co chê, chInh sách nhàm buy dng nguôn 1irc ngoài ngân sách, khuyên khIch
khOi tu nhân dâu tu xây drng cong trinh phông, chông sat là bà song, bä biên,
bâo v, khOi phiic và phát triên rrng ngp mn yen biên.
- Hoàn thin co ch chInh sách nbAm khuyn khIch nghiên ci'ru rng dvng
và chuyên giao khoa h9c cOng ngh phông chOng s?t là bà song, bà biên.
- Xây dirng chInh sách h trq di dài dan cir khOikhu vrc sat là và khu vrc
có nguy cci xáy ra sat là gän vài sinh kê, on djnh d&i song cüa ngithi dan.
- Xây drng, diu chinh, b sung tiêu chun qu& gia, quy chuAn k5 thut
quOc gia, djnh müc kinh té - k thut trong xây drng cong trinh phOng chông sat là
b& sOng, bà biên.
b) T chüc diu tra cci ban, xây drng co sà d lieu, thit k quy hoach
- Diu tra cci bàn v sat là, dan ci.r và cong trInh ha tAng yen sOng, yen bin
trên cor sà do xây drng cor sà dtr 1iu ye s?t là, dan cii và cOng trmnh phOng, chOng
sat là, trong do tru tiên thirc hin tai nhüng khu v1rc dang CO din biên sat là va
cO nguy co cao xáy ra sat là trên các h thông sOng chInh.
- Diu tra, dánh giá din bin bun cat, thirc trng khai thác cat, sOi và các
yêu to thus', hãi van có tác dng den sat là bà song, ha biên.
- Nghiên ciru xay drn phuang an tng th chinh trj và phOng, chng sat
là bà song, bà biên, nhât là dôi vài các sOng chinh thuc h thông song Ciru Long,
sOng Hông - song Thai BInh dê cp nht vão quy hoach phOng chông thién tai,
thus' Içi, quy hoach vüng, quy hoach tinh theo quy djnh cüa pháp lut ye quy
hoach và các quy djnh pháp 1ut khác có lien quan.
c) Trin khai thrc hin các giái pháp cAp bach tri.ràc mAt, giâi pháp can cor
lâu dài, các cong trmnh, phi cong trmnh dê phông, chOng sat là
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- Giãi pháp cap bach:
+ To chi'rc cm bién cánh báo tai nhüng khu vuc bj sat lO và có nguy c
cao xãy ra sat Ri.
+ Kim soát chat chê hoat dng khai thác cat, sôi trên song và vñng yen
biM, khc phiic tInh trng mat can bAng bun cat dê han chê nguy ca sat Ia; ngän
chn trit dê tmnh trang khai thác cat sOi trái phép.
+ T chirc di di khân cap các h dan ra khôi khu virc b& song, b bin b
sat Ri, b6 trI tái djnh cix theo các hInh thüc tái djnh cix xen ghép hoc xay drng
khu tái djnh cix tp trung phi hçip vài diêu kiin cii the cüa dja phixcing.
+ Xây dirng các cong trInh khAc phiic six cô sat Ri ánh hu&ng trijc tip dn
an toàn dan cix, cci sâ ha tang quan trçng yen song, yen bien và rimg phông h
yen biên, dac bit là thng ngp mn bâo v trtrc tiêp dê biên.
+ Kim soát, quãn I' cht chè vic xay dirng, nâng cp nhà ô, cong trInh
yen song, yen biên tránh b ânh hixàng do s?t Ri Va lam gia tAng nguy cci sat Ri.
+ Quãn li', kiêm soát hoat dng cüa hucing tin giao thông duäng thuS'
(tc d phixong tin, trQng tái phii hçip) nhArn giám thiêu tác dông gay sat Ri,
nhât là trén các tuyên kênh, rach yang dông bang song Cru Long.
- Giâi pháp lAu dài
± Tuyên SY ph bin pháp lut, nâng cao nhn thirc cüa ngi.rài dan, cci
quan, to chüc ye phOng chông sat Ri bâ sOng, bi biên.
+ Quy hoach sAp xp 1i dan cix, chü dng di dai các h dan tai kim vrc
Co nguy cci s?t Ri, tnrâc hét là tai các khu vrc có nguy cci st Ri cao.
+ Xây dirng h thng quan trAc, theo dOi, giám sat din bin sat Ri, lông dan.
+ Xây dirng các cong trmnh chinh trj song nhAm giu n djnh t5' l phân hru,
on djnh dông chAy, hInh thai sOng, bi sOng, b biên tai các khu vrc trng diem,
vilng caa song, yen biên có diên biên bôi, xOi phurc tap.
+ Xây drng cong trinh phông, chng sat Ri bão v khu do thj, khu dan cix
tp trung Co nguy cci sat Ri theo quy hoach, kê hoch duçic cci quan có thâm
quyên phê duyt.
+ Trin khai thc hin các dr an báo v, khôi phiic và phát trin rirng
phOng h, nhât là r&ng ngp mn yen biên vüng dông bAng song Cfru Long,
trông cay chAn song dê phông chông sat Ri; day manh xA hi hoá cOng tác dâu
tu, quAn 15', khai thác phu hcip gAn vth trách nhim trông, chäm sóc, bão v rCrng
ng.p mn yen biên.
d) Khoa h9c congngh: Dày manh nghiên ciru, rng diing khoa hQc, cong
ngh phiic vii phOng, chong sat Ia:
- Nghiên cru 4t 1iu rnôi thay th cat sir ding trong xây drng, d xuAt
các giãi pháp thay the cat san lap, tiên tai không sir ding cat dê san lap.
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- Nghiên c&i, dánh giá ãnh hiràng cüa vic khai thác nrnrc ng.m, suy giàm
bun cat dn sat là bà song, bà biên, nhât là dôi vOi vimg dông bang song Cüu Long.
- Nghiên ciru, i'rng ding cong ngh, vt lieu mài trong phông, chông sat là
phü hcp vth diêu kin tirng khu vrc, than thin môi truàng, giãm chi phi dâu tu.
- Nghiên cfru dánh giá ánh huâng cüa sir thay di ch d dOng cháy, bun cat,
siit hn dat den sat là bà sOng, bà biên trên các h thông song chinh.
d) Hçip tác quc t& Tang cu&ng hcip tác quc t trong nghiên cru, chia sê
thông tin d lieu, kinh nghim trong phông, chông sat là bà song, bà biên, dông
th&i tranh thu sir hO trçY k thut, tài chinh cüa các quôc gia, các to chirc quOc tê
dOi vài cong tác phông, chông sat là.
e) Huy dng ngun lrc: Chü dng b tn ngân sách nhà nuàc, dng thai
tang cxàng huy dng các nguôn luc ngoài ngân sách, dc bit là nguon lirc tr
khOi ttx nhân, doanh nghip và ngixài dan dixcic htràng lqi cho cong tác phông,
chOng sat là bà sOng, bà biên.
III. NGUON VON THI)C HIN oE AN
Ngun vein thirc hin D an bao gm: ngân sách nhà nuàc (trung .rcng,
dja phuang); qu phông, chông thiên tai và các nguon von hçip pháp khac.
1. Ngân sách Trung iscing ducic phân b theo quy djnh cUa pháp lut d:
a) Thirc hin các nhim vi thuc phm vi trách nhim cUa B Nông nghip
và Phát triên nông thôn và các b lien quan, bao gOm:
- Rà soát, xây dirng van ban quy pham pháp lut, cc ch chInh sách.
- Diu tra cci bàn, xây drng cc sà dü lieu, nghién ci'ru quy hoach và xay
dijng ph.rang an tong the chinh trj và phông, chông sat là bà sOng, bà biên dC
cp nht vào quy hoach phông chông thiên tai, thus' lcii, quy hooch vüng.
-, Thuc hiên chuong trInh, d tãi nghiên cüu, irng dung khoa hQc cong
ngh dê phông, chông s?t là bà sOng, bà biên.
- Xây drng các cong trInh có tInh chat k thut phirc tap d chinh trj song,
on djnh cüa sOng, yang yen biên.
b) H trçi dja phixong theo quy djnh cüa pháp lut d khAc phc sr c sat
là cAp bach, dâu tu xây drng cong trInh phông, chOng st là quan trong vuçit qua
khá näng cüa ngân sách dja phucmg.
2. Ngân sách dja phucing và qu phOng, chng thiên tai d trin khai các
nhim vi, giãi pháp phông, chông sat là thuc trách nhim cüa da phuang và
dâu tu xây dirng, quán lr, duy tu bão duàng cong trmnh phông, chOng sat là b&
sOng, bà biên trên dja bàn theo quy djnh cüa pháp lutt.
3. Ngun vn xà hi hóa d thrc hin các bin pháp phOng, chng sat là
nhãm bão v cong trinh, tài san cüa doanh nghip, to chuc, Ca nhân và dãu tu
xây dmg cong trInh phOng, chOng sat là theo co chê, chInh sách huy dng von
ngoài ngân sách cüa cap có thâm quyén.
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IV. TO CHUC THIIC HIN
1.B Nông nghip và Phát trin nông thôn
- Diu ph6i chung, don dc, hithng dn vic trin khai thirc hin D an,
dinh kS' t chüc sci kêt, tong kêt, dánh giá kêt qua thirc hin, báo cáo Thu tung
Chinh phü.
- T chi.'rc c1iu tra co bàn, xây thjng cc sâ dt liuv hin trang dan cu, sat
l&, cOng trInh phông, chông sat 1& và cong trInh ha tang yen song, yen biên,
nht là tai các khu vrc có nguy Co sat lâ.
- Chi dao, hirâng dn dja phuong thrc hin vic quan trc, giám sat sat to,
nhât là tai các khu vixc dang có diên biên sat 10 phic tap và khu virc có nguy Co
sat 10 cao (xây dirng h thông quan tràc, to chic quan trac, giám sat) dé dánh giá
mOc d sat 10 và có giái pháp xü 1' phñ hqp.
- ChütrI, phi hçip v0i các ccr quan lien quan: rà soát, hoàn thin quy djnh
pháp luât dê nan cao hiu qua, tang cithng quán 1' các hoat dng tai khu virc
yen sOng, yen biên và x0 1' s?t 10 bO song, bO biên dê chü dng phOng ngfra,
üng phó, khäc phiic sat 10; hoàn thin chInh sách, pháp 1u.t ye lam nghip dé tao
diêu kin huy dng nguôn hrc ngoài ngân sách dâu tr phông, chông sat 10, bão v
và khôi phiic rirng phông h, nrng ngp mn yen biên; dê xuât, xây dtrng Co chê,
chInh sách tao diêu kin thu hut dâu tt.r ngoài ngân sách cho phông, chông sat 10,
h tra di d0i dan cix khôi khu vrc stt 10 và khu vuc có nguy co cao xây ra sat là;
day manh nghiên c1ru, üng dung khoa h9c cong ngh, hxOng dn dja phirorng thiic
hiên cac giái pháp cong ngh dê phOng, chông sat 10 phü hçp vOi diêu kin trng
vüng, thIch üng vOi biên dôi khI hu.
- To chüc nghiên cüu xây dirng phucrng an tng th chinh tij và phông,
chông sat là bO sOng, bO biên, nhât là dôi vOi các song lien tinh, khu wc bO biên
có din biên sat là phüc tp dê cp nht váo quy hoach phOng chOng thiên tai,
thus' 1çi, quy hoach vüng theo quy djnh cüa pháp Iut ye quy hoach.
- Xây dirng k hoach du tu h thng cong trInh phông, chng sat là bO
sOng, hO biên có tInh chat k thut phOc tap thuc trách nhim cüa B dê di.ra
vào cac k' kê hoach dâu tir cOng trung han, dài han, dOng thai lông ghép vào các
chi.rong trmnh, dir an khác.
2. Bô Tài nguyen vâ MOi tnrông chü trL ph& hçip vOi các b, ngành lien
quan và các dia phirong rà soát chInh sách, pháp lut lien quan den dat dai, biên
dê dê xuât s0a dOi, bô sung t?o diêu kin huy dng nguôn l%rc ngoài ngân sách dâu
Ut xây drng cong trinh phOng, chông sat lO, bão v và khôi phc r1rng ngp man;
to chüc diêu tra, dánh giá diên biênbün cat, thirc trng khai thác cat, sOi và các
yêu to thus', hãi van có tác dng den sat là bO sOng, bO biên; hirOng dn kiêm
soát các hoat dng khai thác cat sOi lông song, giâm thiêu nguy Ca sat là.
3. B Giao thông yântài chi dao rà soát các Cong trinh ha tng giao thông
trên sOng, yen song, yen biên, có bin pháp báo dam an toàn và giám tác dông
gay sat là; tang cuOng quán 1 quy hoach, xây drng mOi cOng trInh giao thông,
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nao vet 1ung lach vâ hoat dng cüa các phucing tin giao thông dithng tháy ni dja
tránh lam gia tang nguy Ca st lâ b& sOng, b biên.
4. Bô Xây dirng chi dao, h.râng dn quân 1' chat chë cong tác quy hoach
xây drng do thj, nông thôn dê chü dng phông, chông sat lô, giám thiêu nguy ca
bi ãnh huâng do b song, b biên; nghiën ciru vt lieu mài thay the nhAm giãm
si dvng cat trong xây dirng và san lap.
5. Bô Khoa h9c và Cong ngh rà soát ca ch chInh sách, tao diu kin
khuyn khIch, h trg nghiên cru, üng diing và chuyên giao cong nghê trong
phông, chng sat kx b sOng, b biên; chü tn, phôi hçip vi Bô Nông nghiep a
Phát trin nông thôn và các Ca quan khoa hçc tO chüc thirc hien cac clé tài
nghiên ciru khoa h9c, ing d%ing cong ngh, vt lieu mi dé phông, chông s?t lâ
phü hçp vâi diêu kiin tirng khu vrc, tp trung vào các giãi pháp mêm, than thien
môi tru&ng, giãm chi phi dâu tr.
6. Bô K hoch và Dâu tir: Chü trI, phi hçp vài B Nông nghip và
Phát triên nông thôn, B Tài chinh bô trI và hrâng dan các dja phrcmg can clôi,
bS tn von dâu tr trong kê hoch dâu tii cOng trung han và hang nãm (bao gôm von
trong nixàc, von nuOc ngoai) cho cOng tác quy hoach và thrc hin các cong trinh,
dr an phông, chông sat Ri b? sOng, bi biên, di dcii dan cu ra khOi khu vijc bj sat lOt
và cO nguy ca sat lOt cao theo quy djnh cUa pháp 1ut ye dâu tu cong và ngân sách
nhà nuOc.
7. B Tài chInh: Chü trI, phêi hccp vOti Bô NOng nghip và Phát trin nông
thôn, B Kê hoach và Dâu tix bô trI kinh phi sir nghip dê thrc hin Dê an thuc
nhiem vi,i chi cüa ngân sách trung irang theo quy djnh cüa pháp lut ye ngân
sách nhà nuOtc (ngoài các ni dung thuc nhiem vti thixOtng xuyên cüa b, ngành,
nguOn vOn lông ghép tt'r chi.rang trInh, dr an khac); bô fri nguon hrc dê kjp thOti
h trçl khäc phc khân cap sir cô s?t lOt, di dOti dan cu khân cap ra khOi khu vrc
sat lOt theo chi dao cüa Thu Wang Chinh phü, quy djnh cüa pháp lut ye ngân
sách nhà nir&c, phông, chOng thiên tai.
8. Các B, ngành khác theo chi'rc nãng quãn l nba nu&c và nhim vi
ducc giao Co trach nhim phOi hçip vOti các dja phi.rang chi dao, triên khai phOng,
chông sat lOt dOi vOti linh virc quân l' dê giám thiêu tác dng gay sat lOt bOt song,
bOt biên và suy giám nrng ngp man yen biên.
9. Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trurc thuc tnung uong chü dng
chi dao xây drng kê hoach, bô tn nguôn hrc trvôn ngân sách dja phixong trong
kê hoach dau tu cOng trung han và hang näm, dông thOri huy dng các nuon von
hcip pháp khác theo quy djnh cüapháp lut (bao gôm câ qu phOng, chOng thiên
tai, nguOn vOn xã hi boa) dé triên khai thirc hin cong tác phông, chông sat lOt
trén dja bàn theo các nOi dung cüa Dê an, tp trung mt so nhiem vii cii the sau:
- Xây dirng ca ch chInh sách ci th cüa dja phucmg nhAm khuyn khIch,
h trq cOng tác nghiên ciu, irng diing khoa hQc cOng ngh và thu hut nguii hrc
ngoài ngân sach cho cong tac phOng, chông sat lOt bOt sOng, bOt biên trên dja bàn.
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- T chIrc tuyên truyn nâng cao nhân thüc cüa các t chirc và ngirài dan
v phông chông s?t là ha song, bà biên. Dâu tu xây drng h thông quan träc,
giám sat và to chirc quan tràc, giám sat, nghiên cfru và cánh báo các khu vrc có
nguy c st là b& sOng, bà biên, cp nht ca sà dü lieu ye s?t là trên dja bàn theo
chi dao, hiióng dn cüa B NOng nghip và Phát triên nông thôn.
- Kim soát hott dng khai thác cat, sOi lông song, khu virc yen bin, ngän
chin khai thác cat sOi trái phép, nhât là tai các khu vrc dã duc cánh báo có
nguy ca sat là; quãn l chat chê vüng dat yen sOng, yen biên không dê xây dirng,
nâng cap nhà a, cong trinh yen song, yen biên lam tang nguy ca s?t là, bi rñi ro
do sat là. Bào v và phát triên rmg ngp man, rmg phông h yen biên, day
manh xA hi hoá cong tác quán l, bão v và phát triên rrng, gän vài on djnh
sinh kê cho ngithi dan.
- Di dài dan cu khn cp ra khôi các khu vrc sat là däc biêt nguy him và
nguy hiêm; ttrng buàc sap xêp lai dan cix, di dâi dan cu ra khOi các khu vrc có
nguy co sat là cao, kêt hp vâi tái dlnh cir, on djnh dài song cho ngtthi dan.
- T chIrc nghiên cü'u phinmg an chinh trj, phông, chng sat là di vOi các
tuyên sOng, vi1ng bà biên trên dja bàn lam ca so cp nht vào quy hoach tinh.
- Xây drng cOng trinh phông, chng s?t là bO sOng, bà bin, trong do: tp
trung xir I' khân cap các khu vijc sat là dc bit nguy hiêm; xây dirng cOng trInh
chinh tn song nhãm git on djnh t' 1 phân liru, on djnh dOng cháy, hInh thai
sOng, bà sOng, bà biên tai các khu virc tr9ng diem, v1ng cüa sOng, yen biên có
din biên bôi, xói phüc tap; xây di.rng cOng trInh phông, chông sat là bâo v khu
dO thj, khu dan cu tp trung có nguy cci s?t là.
- 16 chüc nghiên cu, irng diung cong ngh mOi trong phông, eMng s?t là
bO sOng, bà biên, phiic hôi và phát triên thng ngp mn yen biên.
Diêu 2. Quyt djnh nay cO hiu lirc thi hành k tr ngày k' ban hành.
Diu 3. Các BO truiOng: NOng nghip và Phát trin nông thOn, Tài nguyen
và Môi trithng, Kê hoach và Dâu tu, Tâi chmnh, Giao thông vn tãi, Xây drng,
Thông tin và Truyên thông, COng Thucmg, Van hóa, The thao vâ Du ljch, Quoc
phông, Cong an, Khoa h9c và Cong ngh, ChO tjch U' ban nhãn dan các tinh,
thành phô trijc thuc Trung uong và ThU tnr&ng các co quan, don vj có lien quan
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Noi nhn:
- Thu ftràng, các Phó Thu tu&ng ChInh phi;
- Các Bô: NN&PTNT, TNMT, KHDT, IC, XD,
GTVT, KHCN, QP, CA, CT, 1111, NG, VHTTDL;
- HDND, UBND các tinh, thành phô trirc thu.c TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trci I' TTgCP,
cc Vi: TH, QHDP, KTTH, CN;
- Luii: VT, NN (3) Tuynh.
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