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Dà Náng, ngày thángi nám 2020

KE HOACH
Phôi hqp frng phó tai nn tan, thuyn trên song, biên
I. M1JC TIEU, DOI TU'QNG
1. Miic tiêu tng quát
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Huy dng ngun 1rc, trin khai thuc hin các iThim v11, giái pháp phông
ngira và img phó có hiu qua tai nn tâu thuyên trên bién nhäm hn chê tOi da
thit hai ye kinh té, xãhi va môi trithng; giüp duy tn thithng xuyên các 1irc
hrcmg trên biên, gop phân bâo dam vü'ng chäc chü quyên biên dão cüa To quôc;
dông thi gop phân th?c hin thang Iyi chiên lugc biên Vit Nam, khängdinh
trách nhim cüa quôc gia trong vic tuân thu các Cong uOc, diêu ithc quôc tê lien
quan ma Vit Nam tham gia.
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- Lam ca sâ cho các s&, ban, ngành, dja phuong chü dng xây drng k
hoach img phó; huy dng 1rc lucmg, phucmg tin thuc quyên to chi'rc üng phó
tai nn tàu, thuyén trên sOng, biên theo chirc nàng, nhim vii duqc phân cong.
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- Thirc hin t& cong tác thông tin, tuyên truyn , giáo diic và t chirc hu.n
1uyn,iuyên t.p; dê cáo giái pháp phông ngüa, phát huy tot phuang châm "bôn
tgi chô" trong Cong tác tim kiém ciru nan (TKCN) tàu, thuyên trên biên.
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- Tang cithng ngun 1c, phát huy t& cOng tác phi hp gi các so, ban,
ngành, dja phixang, Co quan, to chcrc, cá nhân Co lien quan trong hoat dng irng
phó tai nan tan, thuyên TKCN trén biên.
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3. Phm vi, dôi tirçng
- K hoach nay áp dçing di vó'i rni t chüc, cá nhân Vit Nam và nuOc
ngoài lien quan den boat dng TKCN trén vüng bién Vit Nam và trong yang
nuOc cáng biên, song thuOc thành phô Dà Nng quân l.
- Các sO, ban, ngành, dja phuang, Ca quan trong nixOc, quôc té lien quan
trong hoat dng üng phó tai nin tàu, thuyên trên vüng biên Vit Nam và trong
ng ni.rOc cáng biên, sOng thuc thành phô Dà Nng quán 1 CO trách nhim
thuc hiên kê hoach nay.
II. DANH GIA TINH H!NH, xAc DINEI LVC LIfONG
1. Tlnh hInh, lien quan dn tai Han tãu, thuyn trên song, biên
a) TInh hlnh tàu, thuyn trên song, bin
- Tàu du ljch quc t: Trung blnh mi nãm có khoáng 91 lucit tàu, 54.8 19
luçxt thuyên viên và 113.870 brat khách ra vào, hoat dng trên vüng biên thành
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pM Dâ Nng.
- Tàu 4n tãi quéc t: Trung bmnh mi nàm Càng Dà Nng tip nhQtn
khoãng 1.908 hrct tàu, 145.682 1uçt thuyén vien, 235.226 khách du ljeh Va
4.752.256 tan hang hoá.
- Tàu vn tái ni dja: Trung blith mi näm có khoãng cho 3.788 krçit tàu,
45.811 1uçt thuyên viên, 5.295.642 tan hang boa các 1oti và 20.246 m3 go.
- Tàu du ljch trên song: Trung bInh mi nm có khoâng 13.083 1u9't tàu,
69.054 1uçt thuyên viên Va 62 1.259 khách du ljch.
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- S luqng tàu dánh b&t thüy san hoat dng trong yang bin: Khoâng
1.260 chiêc, trong do 527 chiêc có cOng suât trên 300cv, chiêu dài ti'r 1 5m tth
len. Hin nay, dã có 470 tàu drnc lap thiêt bj giám sat hành trInh, 57 tàu chi.ra
lap thiêt bj giám sat hành trInh (21 tàu dang hoàn chinh ho so' dê lap dat, 36 tàu
khOng di diêu kiçn hogt dç3ng). Thithng xuyên có han 800 phtrang tin ngoi
tinh ra vào hoat dng trên vüng bién Dâ Nang.
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- Khu trCi tránh áp th.p nhiêt dâi (ATND), bão: Trén cija bàn thành pM có
01 au thuyên và 02 khu trü tránh ATND, bao dam bào cho khoâng 1.689 phuang
tiên neo dâu.
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b) Nguyen nhân gay ra tai nan tài, thuyn trên sOng, bin
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- Do diu kin thai tit nhu: ATND, bo... gay ành hithng trirc tip các
phixong tin dang boat dng trên biên và phuang tin neo du tr(i tránh chiêm
30% so vu tai nan.
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- Do li k5 thut gp sr c v dng ca, 1i 4n hành, thit bj hông hoc,
thiêt bj phuong tin không dam bào an toàn chiêm khoáng 40% so vi tai nan.
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- Nguyen nhãn khác du b.t ngun tfr nh&ng 1i khác chü quan cüa con
ngithi nhu: Bat cân trong khi diêu khiên phuang tin, không tuân thu các quy
djnh an toãn hang hâi, không trang bj các thiêt bj an toàn hang hâi... chiêm
khoãng 30% tai nan tàu thuyên trên biên.
c) Hu qua do tai nan tâu thuyn trên sOng, bin gay ra
- Lam thit hai n.ng n v ngixi phuang tin, ãnh huOng ti-crc tiêp dn các
hoat dng lao dng san xuât cüa ngix dan, doanh nghip 4n tãi trên biên, hoat
dng du ljch trên dja bàn thành phO.
- Lam cháy kho, tram ('hóa chdt, xäng d4u,,) gay tn that v kinh t, thit
hai ye ngithi và tài san.
Co th gay ra các sir c tràn du trên bin, trên song vjnb lam ành huOng
trirc tiêp và nghiêm tr9ng den môi trithng, h sinh thai biên.
d) Dçr kin mt s loai hInh tai

tàu, thuyn có th xày ra

- Tàu Vii tâi hang boa (bao gm tàu hang tang h'p, thu hang rài, tàu
dáu, thu khI hóa lông, tàu container...) trong nuâc hoc nuc ngoài dam va vOi
thu thuyên khác lam chét, bj thiwng, mat tIch mt hoc nhieu ngui và gay
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chIm, cháy, n, ô nhim môi tnràng bin (dcu tràn hoLc hóa Mt d5c hgz).
- Mt ho.c mt nhóm tàu cá bj sir c, mt lien lac, hông may, cháy, no,
chIm do 1i k5 thut, g.p th?ii tiêt nguy hiêm trên biên hoc dam va vài tàu khác
lam chêt, bj th'xcing, mat tIch mt hoc nhiêu nguôi.
- Tàu ch& khách du ljch (bao gdm cá du thuyê'n) trong ho.c ngoài nuàc
darn va vâi các l°ai tàu khác, va phãi dá ngâm ho.c do thôi tiêt nguy hiêm... lam
chêt, bj thuang, mat tIch mt hoc nhiêu nguôi và gay cháy, no, chIrn, trân dâu
trên biên.
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2. Lire hrçnig frng phó vói tai nin tàu, thuyn
Bao gm lirc krçing vu trang, s&, ban, ngành, dja phmmg, cci quan thuc
thành phô Dà Näng, cüa Trung ucrng dCrng chân trên dja bàn thành phô; cac to
chüc, cá nhân Vit Nam và nithc ngoài lien quan den hoat dng TKCN trên
vüng biên Vit Nam vâ trong vüng nu'âc câng biên thuc thành phô Dà Nng
quail 1g... dt duói s1r chi huy, chi dao thông nhât cüa UBND thành phô và Ban
Chi huy Phàng, chông thiên tai và tim kiêm ciru nan (PCTT&TKCN) thành phô.
Các dan vj tryc tiêp tham gia và phôi hcp hip dông:
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- Ban CM huyPCTT&TKCN thành phé;
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- B CM huy B di Biên phông thành ph6;
- B CM huy Quân sir thành ph;
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- Cong an thành h;

0

- B Tu 1nh 'Wing 3 Hái quân;
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- B Tu 1nh Vüng Cãnh sat bin 2;

09

- Chi dOi Kim ngu s 2;
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- Càng vv Hang hài;

ho
a

- S Nông nghip và Phát trin nông thôn;
- Si Thông tin và Truyn thông;
-SâNgoivi;
-SYtê;
- S& Giao thông Vn tài;
- Sâ Tài Nguyen và MOi trithng;
- Si Du ljch;
- Trung tam Ph6i hçip TKCN Hang hãi khu virc II;
- Dài KhI tuçng thüy van khu v1rc Trung Trung B;
- Dài Thông tin Duyên hài Dà Nng;
- Trung tam Quéc gia TIJ'ng phó s1r Co tràn du khu virc Min Trung;
- UBND các qu.n, huyn yen bin.

4
- Các 1çrc lixcing khác: Tàu thuyn các 1oi dang hoat dng trong länh hãi
Vit Narn ho.c có hàrth trInh gân vj trI có tàu, thuyên gp nan; Hi Ch thp
do, các to chirc phi Chinh phi:i, tO chi.irc xâ hi, tInh nguyen; phi.wng tin, 1c
lucrng tim kiém ctru ho, clru nan (TKCH, CN), cüu tr thám hça trong và ngoài
khu virc theo thOa thun vài Vit Nam (thành phó Dà Náng) hoc do Vit Nam
('thànhphó Dà Näng) thuê...
III. CONG TAC PRONG NGtA
1. Nhim vii chung
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- Các s&, ban, ngành, dja phuong, tt chüc, doàn th xã hi, cá nhân lam
tot cong tác xây dçrng chiio'ng trmnh, kê hoach tuyên truyên, phô biên cho can b,
nhan viên, Nhan dan kiên thirc ye PCTT&TKCN nói chung, thig phó sr cô tai
nan tàu thuyên trên biên noi riêng.
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- Thung xuyén t chic và b trI can b tham gia các l&p dâo tao, hun
luyn, tp huân, diên tp ye cOng tác PCTT&TKCN do các cap to chüc.
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- Tip tic mua sm trang thi& bj mg phó s1,r c thiên tai và TKCN theo
Quyêt djnh so 1041/QD-TTg ngày 02/5/2015 và Quyet djnh so 224/QD-TTg
ngày 12/02/20 15 cüa Thu tithng hInh phñ.
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2. Nhiêm vu ci th

a) Ban Chi buy PCTT&TKCN thânh ph
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- Ph& hcp vfd các Ca quan trung uoiig và các s&, ban, ngành, dja phuong
lien quan tham mu'u cho TruOng Ban ChI buy PCTT&TKCN thànhphô kjp thi
ban hàith Cong din dê chi dao cong tác phông ngra, irng phó si.r cô tai nan tàu,
thuyên khi xuât hin bão, ATND, gió manh trên bién.
- Tham mu'u cho UBND thành phô clii do các si, ngành, dja phuang xay
dmg ké hoach phôi hgp irng pho tai nan tàu thuyên trén ving biên thành phô;
phOi hcip các lixc li.rqng lam tot cOng tác ho trçi, khàc phiic hu qua sau tai nan
tàu thuyên trén song, biên.
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- Chi dao Van phOng Thix?rng trirc Ban Chi huy PCTT&TKCN thành ph
phôi hçrp vOi Dài KbI tirçrng thüy van Trung Trung B, Dài thông tin Duyên hài
Dâ Ning thithng xuyên cp nhat tInh hlnh thi tiêt trên biên phiic vii cong tác
phOng ngra và cüii h, ciru nan.
- Chju trách nhim tng hcip dr toán kinh phi rng phó tai nan tàu thuyn
trén biên hang näm cüa các si, ngành, dja phuo'ng trén co sâ dê nghj cüa B Chi
huy B di Biên phông thành phô gui S Tài chInh thâm djnh, trInh cap có thâm
quyên xem xét, phé duyt theo quy djnh.
b) B Chi huy B di Biên phOng thânh ph
- Chü tn, phi hçip vâi các s, ban, ngành, dja phuo'ng, don vj có lien
quan tham muu cho UBNID thânh phO xây dçrng ké hoach phOi bcrp iirng phó tai
nan tàu, thuyên trên sOng, biên, hang nAm diêu chinh, cp nht, bô sung kjp thai
phü h9p vài thrc tê.

5
- Lam t& cong tác giáo diic cho can b, chin sT nhn thirc sâu sc v
nhim v PCTT&TKCN nói chung, chü trI phôi hçip nhim vi 1rng phó thâm
h9a tàu thuyên trên biên nói riêng và luôn gàn cht vOi nhim v giü gin an ninh
chInh trj, tr.t tir an toàn xä hi.
- Thuèng xuyén duy trI nghiêm tüc ch d tic ban; hip dng ch.t ch
vi các don vj thuc lirc luçnig vu trang và chInh quyên dja phixong, xây dxng
kê hoach và phucmg an üng ciru, TKCN; chuân bj 1irc lixcing, phuong tin ph&
hcp thirc hin tot cong tác 1mg phó tai nan trên biên.
- Chü trI phi hçp các sâ, ban, ngành, các don vj Quân dci, Cong an th'mg
chân. trên dja bàn xây dijng các phuo'ng an i.'rng phó tai nan tàu, thuyên trên bién;
hang nàm diêu chinh, cp nht, bô sung cho phü hçp vó'i tInh hInh thirc tê.
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- Chju trách nhim thrn djnh các trang thi& bj và kinh phi phiic vii cong
tác mg phó tai nan tàu thuyên trên biên hang nàm cüa các s, ban, ngành, dja
phucing g1ri Ban Chi huy PCTT&TKCN thành phô tong hçp.
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- Ch trI, phi hcip các Co quan chirc n.ng lam t& cong tác tuyn truyn
nâng cao nhn thirc cho quân chüng Nhân dan véphông chông, khäc phçic hii
qua cña thám h9a tan thuyên trên song, bién. To chirc tot thông tin lien lac,
thông báo, cãnh báo dé các phixong tin trên biên nàm và chU dng phông tránh
thiên tai, tai nan. Tang cu&ng kiêm tra, kiêm soát kiên quyêt không giâi quyêt ra
kho'i các phuong tin không dam b giây t vâ an toàn hang hãi.
- Xây dirng k hoach, t chüc huAn 1uyn, din tp img phó v tai nan tàu,
thuyên trên biên; hang nàm triên khai, kiêm tra vic thirc hin, soát xét, diêu
chinh bO sung cho phü hp vói thirc tiên; to chirc trirc ban dê tiêp nhn các
thông tin lien quan den tàu, thuyên bj nan trén biên.
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c) B Chi huy Quân sr thành ph
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- Thung xuyên giáo diic cho can b, chin si nhn thüc sâu s.c v thim
vii PCTT&TKCN nói chung, nhim vii img phó thàm h9a tàu thuyên trên biên
nói riêng và luôn gàn chit vó'i cong tác PCTT&TKCN cüa don vj.
- Xây dirng k hoach và phuong an img cru, TKCN; hip dng chit chê
vói các don vj ci:ia B, Quân khu dóng quân trén dja bàn thành phô Ba Nang,
sn sang hrc luqng, phixcmg tin phOi hçp thçrc hin tot Cong tác 1rng phó tai nan
tàu thuyên trén biên.
d) COng an thành pM
- Lam t& cong tác giáo dçtc cho can b, chin si và các các th chirc, cá
nhan va chü phuong tin hoat dng trong ph?m vi quãn 1)" cüa mInh ye nhng
quy djnh pháp lut lien quan den cong tác img phó tai nan tàu, thuyên va các
bin pháp phông ngira và to chirc üng phó; gn vâi nhirn vii giü gin an ninh
chInh trj, tr.t tr an toàn xä hi.
- Thuàng xuyên duy trI nghiêm tic ch d tnrc; hip ding chat chê vói
các don vj thuc 1irc lu'çmg vi trang và chInh quyên dja phuong, xây dçrng kê

6
hotchvà phuoiig an, sn sang 1irc lu9ng, phixang tin üng phó sir c, thiên tai và
tim kiêm cru nn (TXPSCTT&TKCN) trén biên khi có yêu câu.
.d) S& Nông nghip va Phát trin nông thôn
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- Phi hcTp vi Uy ban Quc gia UPSCTT&TKCN, các si, ban, ngành,
dja phuong triên khai các phucing an két hcTp vic sü ding lixc 1uçng, phizong
tin thuc quyên quãn 1 cüa mirth vâi vic san sang tham gia trirc và TKCN
trén biên Va yen biên.
- Chi dao các co quan, don vj thuc quyen lam tot cong tác thông tin,
tuyên truyên, giáo dic nâng cao nhn thirc ye nhim vii üng phó sir cô, tai nan
tàu thuyén trén bién ('dc bit tàu c4); tuyên truyên các ni dung lien quan den
chông khai thác hài san bat hçTp pháp, không báo cáo Va không theo quydjnh và
vic xây dçmg, phát buy xây dçrng to di doan ket, nghip doàn nghê cá dja
ph12rmg san sang img phó khi có tInh huông xáy ra, dam báo thirc hin tot
phixong châm "Mn tgi chô ".
- Phôi hçxp vâi các sô, ban, ngãnh, UBND các cap lam tOt Cong tác dang
k2, dàng kiêm tàu cá, dlnh chi hoat dng nhftng phrong tin thiêu các thu tçic,
giây tvà các trang thiêt bj theo quy dnh; kjp th?ii ban hành, diêu chinh các quy
dnh ye trang thiêt bj thông tin lien l?c, h thông giám sat hành trInh, thiêt bj
canE báo darn và thiêt bj quan sat cho các tàu Ca hoat dng trên biên; ban hành
Quy chê phôi hçip cü'u h, cfru nan và co chê, chInh sách dôi vi hoat dng
TKCN ngix dan, tàu cá trên biên và trong virng nuc cng biên.
- Phôi hcip vâi các sâ, ban, ngành, dja phucing kjp thii cung cap các thông
tin ye diên biên thè'i tiêt trên biên và to chüc kêu gi tàu, thuyên 'dc biçt tàu,
thuyên c2a ngu dán) hoat dng trén biên vào noi tránh trü an toàn khi xuât hin
bäo, áp thâp nhit dth hoc thai tiêt nguy hiêm xáy ra trên biên.
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- Thi..thng xuyên cp nht loi tâu dánh cá có cong sut l&n, dng thè'i phi
hcip vOi các ngành chjrc nängkhác dé thçrc hin ciru h và TKCN khi có thâm
h9a tàu thuyên xay ra trên biên, chi dao lc hrcmg thuc ngành trong cOng tác
cü'u h và TKCN khi tai nan xày ra.
- Chia sé thông tin v tàu cá hoat dng tren bin tir h thng giám sat hánh
trinh v6i B di Biên phông dé phiic vi1 cong tác 11am tInh hInh tren biên a
PCYI', TKCN.
e) S& Giao thông Vn tái
- T chirc tuyen truyn, ph bin dn các t chüc, cá nhan và chü phuong
tin hoat dng trén sOng, bien và trong vüng nithc cáng biên ye nhng quy djnh
pháp lut lien quan den cong tác an toàr, an ninE hang hài va TKCN trén sOng,
bién vá yang nuc cãng biên; xây dimg kê hoach, to chic huân 1uyn dien tp
(mg phó ye tai nan táu, thuyên trên bién; hang näm triên khai, kiem tra thrc
hin, soát xét, diOu chinh bo sung cho phü hqp vói thrc tiên; tO ch(rc trçrc ban dé
tiêp nhn các thông tin lien quan den tâu, thuyên bj nan trén sOng, biên.
- Chü trI, phôi hop vâi các sO', ban, ngânh, dja phuong có lien quan xây
dirng va triên khai các phucing an kêt hop vic sir dçing lirc lugng, phwrng tin
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thuc c.p mInh quãn 1, kt hçip vic th1rc hin nhirn v cüa mInE vOi viêc sn
sang tham gia trrc Va TKCN trên song, biên và yen biên.
- Nâng cao chat lucing cong tác dàng k, däng kiêm phiro'ng tin thüy ni
dja, kiên quyêt không cho thi cáng nhüng phwmg tin thiêu thu tiic, giây th và
các trang thiêt bj theo quy djnh; tang crô'ng Cong tác thanh tra, kiêm tra vic
chap hnh an toàn hang hãi, an ninh hang hãi, lao dng hang hâi, phông chng
cháy, no và bäo v môi trithng theo quy djnh cüa pháp 1ut dôi vi tàu bin khi
hoat dng trên song, biên.
- Chi dao CC co quan, don vj thuc quyn xâ.y dirng các phixong an, k
hoach cüa don vj mInh tham gia rng phó khi có tinE huông và theo yêu cu cña
co quan Co thâm quyên ye TKCH, CN.
- Té chCrc kim tra, dam bâo an toàn di vâi các phuong tin hoat dng
v.n tãi, 4n tài hành khách trên song, biên; to chirc thông báo tInh hInh cho
phuong tin, tàu biên ra vào cáng, ben thüy ni dja; tuyên truyên, phô biên giáo
dic pháp 14t ye giao thông vn tãi thrOng thüy ni dja.
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- Thirc hin nghiêm tüc các nhim vii v giao thông 4n tâi &thng thus'
ni dja theo quy dnh tai Diêu 4 Thông tu so 83/20 1 5/TT-BGTVT ngày
30/12/20 15 cüa B tnx&ng B Giao thông Vn tài.
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g) Si Lao dng - Thuong binh và Xã hi: Chü tn, phi hçTp vOi S Tài
chInh và các da phuong to ch(rc, huthig dan vic thçrc hin chInh sách trçr giüp
xã hi dôi vâi nhmg nguôi g.p khó khàn khi xãy ra tai nan tàu thuyn trén
song, biên.
h) SO Thông tin và Truyên thông
- Xây dxng k hoach, phuo'ng an và chi dao bäo dam thông tin lien lac an
toàn, thông suôt cho lanE dto, chi huy chi dao khi xây ra sr cô tai nan tàu
thuyên trên sOng, biên.

ho
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- Chi d.o theo th.m quyn hoc tham muu cho UBND thnh ph chi dao
các Ca quan thông tin di chüng thirc hin vic thông tin, truyên thông khi Co su
cO tai nan tàu thuyên trên song, biên; phôi h'p vOi the co quan chuyên mon Kay
dung chuongtrInh, ke hoach tuyên truyên, phô biên cho Nhân dan kiên thfrc v
1mg phó si1 cô tai nan tàu thuyên trên sOng, biên.
i) SO Tài nguyen và Môi tnrOng
- Chi dao CáC co quan, don vj thuc quyn theo dôi vâ phát cac tin canE
báo, dir báo ye th?yi tiêt nguy hiêm, áp that nhia dOi, bão, thông tin ye dng dt,
canE báo song than trên biên.
- Phôi hcTp vOi Trung tarn KhI tixçrng thüy van quôc gia, Dài Thông tin
Duyên hài mien Trung trong cong vic cung cap kjp thOi các thông tin v th?yi
tiet, khI tuçing thüy van dé phát thông tin cänh báo cho tO chic, Ca nhân sO hru
a diêu hành phuong tin hoat dtng trOn biên dugc biêt,
- Chü tn phi hp các lirc 1ung xây dirng các phuong an ing phó vOi cac
nguy ca thám h9a môi trung có the xáy ra; hang nam diêu chinh, cp nhât, b

8
sung phii hcip thc tin.
k) Sâ Du ljch: Chi dao các ca quan, dun vj thuc quyn phi hçxp vi içrc
hrçrng lien quan xây dirng phuung an to ch'c ciru h, c1ru nan dôi vâi phiiang
tin du 1ch, khách du ljch; phôi hçip các Co quan lien quan quán l chit ch các
hoat dng du ljch ducc cap phép trong viing rnthc thüy ni dja trên dja phn
thành phô.
1) S& Ngoai vii: Báo cáo B Ngoi giao thông báo, d nghj, ciru h, ciru
nan, hO tr khi can thiêt và triên khai phixong an dam báo an toàn cho ngxi,
phuong tin nuóc ngoài.
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m) S& Y t: CM dao co quan dun vj thuc quyn phi hcp vói các lirc
11xng lien quan xây drng phu'ang an cap ciu, tiêp nhn nn nhân.
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n) Sâ Tai chInh: Trên co s& d nghj kinh phi phçtc vii cong tác üng phó tai
nan tau thuyên trên biên cüa các co quan, don vj thâm djnh, trInh cap có thâm
quyên xem xét, phê duyt theo quy djnh.
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o) UBND các qun, huyn yen bin

ho
an

l-0
9/
09

/2

02

0

17

:0
9

:1
0

-h
o

an

- Phôi hçip vâi s&, ban, ngành, dja phuong lien quan xây dung và triên
khai các phuong an két hçip vic sü diving lirc luçng, phuong tin thuc quyên
quail i cña mInh kêt hcrp vic thirc hin nhim vii cüa mInh dôi vói vic sn
sang tham gia trrc và TKCN trên biên và yen biên.
-s Chi dao lam tot cong tác thông tin, tuyên truyên, giáo dijc nâng cao nhn
thc ye nhim vii irng phó sir cô, tai nan tàu thuyên tren biên, các bin pháp
phông tránh, 1mg phó vi sr cô, tai nan trên biên, các ni dung lien quan den
chông khai thác hái san bat hçp pháp, không báo cáo và không theo quy djnh;
Quy ché phôi hqp TKCN tàu, thuyên trên biên và trong v1ing nuâc cãng biên
cfing nhu Cong uóc quôc té ye TKCN hang hâi näm 1979 (C'óng wác SAR 79,).
- Yêu câu chü tàu, thuyên tru&ng các loi phuong tin và tàu cá thirc hin
nghiêm tc vic bt thiêt bj giám sat hành trInh, duy trI thông tin lien lac giüa
tàu thuyên Vj cci quan chüc näng, gia dInh chü tàu trong suôt thôi gian hoat
dng trên bien.
- Phôi h vâi B di Biên phông và các don vj có lien quan xây dngkê
hoach, to chirc hun luyn, diên tp irng phó ye tai nan tàu, thuyên trên biên;
hang nãm triên khai, kiêm tra vic thirc hin, soát xét, diêu chinh bô sung cho
phü hp vi thçrc tiên; xây dirng các phuong an huy dng lirc lixqng, trang thiêt
bj cüa dja phuong, cüa các co quan dtrng chân trén da bàn tham gia TKCN
trong khu virc thuc dja ban quán 1, ving nuàc câng Ca, ben ca, khu neo
tránh trii bão, cüng nuàc càng Va luông thüy ni dja.
- Ban hành Quy chê phôi hc'p cü'u h, c(ru nan và co che, chfnh sách dôi
vói hoat dng TKCN ngu dan, tàu cá trén song, biên và trong vüngnm9c cáng
bi€n thuc djagiói hành chinh; cing cO, phát huy cáe to di tâu thuyên doân kêt
lam an trên biên, nghip doàn nghê cá dja phuong san sang ing phó khi có tInh
huông xáy ra; nâng cao hiu qua boat dng ca to, di doàn két, to hçp tác trên
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bin trong vic tuong trg nhau khi cüng ho?t dng trên bin, nht là cong tác
ciru h, ciru nan theo phuong châm "bôn tQi chó ".
- Phôi hçTp v&i cac sâ, ban, ngành triên khai thirc hin cáo ni dung, cong
vic ducrc giao trong kê hoach; chü dng bô trI ngân sách dja phi.xcing dê lông
ghép các nguOn lic triên khai.
p) Cáo to chrc, cá ithân có phuang tin hoat dng trên sOng, biên: To
ch'(rc, cá nhân có phucmg tin hoat dng trên sOng, biên dü diêu kin và tInh
nguyen trirc san sang và tham gia TKCN trên sOng, biên khi duqc buy dng.
IV. CONG TAC 15NG PHO VA IUIAC PHVC II4U QUA
1. Phiroiig châm thiyc hin
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Vn diing phixoiig châm "4 tçsi chg", buy dng 1irc lucmg nguii, phxong
tiên, Co sâ vt chat, 1rng ciru kjp thai, can ngixài tnrâc, ciru tài san sau, han ch
den mc thâp nhât thit hai ye ngui, tài san cüa Nhà ntthc và Nhân dan. Khi
xáy ra sr cô tai nan, các s&, ban, ngành và don vj hip dông chit dng tO chirc
lirc Iucmg, phuong tin tham gia cLru h, c1ru nan kp thii hiu qua.
2. Diy kin khu viyc xãy ra tai nn tàu, thuyn
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a) Trên sOng, vjnh
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- Khu vçrc càng Dá Nng.
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- Khu vçrc sOng Han doan tr c.0 Trn Thj L dn cu Thuan Phuc.
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- Khu virc ving khcii.

0

- Khu vçrc vt'lng yen b?i.
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b) Trên bin
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- Khu virc vüng long.
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3. T chtrc sir diing bye Itrqng (th dung ly'c lwmg t/ieo Quyet djnh so'
344/QD- UBND ngày 2 1/01/2019 cza UBND thành phO Dà Náng)
a) Lirc hrcmg TKCH, CN
- Trên sOng, vjnh:
+ Bô Chi huy B di Biên phông thành ph& 30 nguôi, 01 tàu, 02 xung,
01 ca no, 01 xe 0 to 16 chô (1yc hrctngphwctng tiçn cüa Hal di 2 và Biên phông
Czca kháu cáng).
+ Bô Chi huy Quân sv thành ph& 01 ca nO, 01 xe O to 'quán sO' huy dng
di dê thyc hin nhiin vi).
+ Cong an thành pM: 01 ca no, 01 xe 0 to ('quán so' huy dng dz dé' thyc
hin nhiçrn vi).
+ Qun Lien Chiu: Lirc 1ung 18 ngu'ñ, 01 ca no, 01 xMng, 10 ghe ('ly'c
lu'Qng và phuvng tin cia DOn Biên phOn.g Hái Van).
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+ Quân NgO Hành Son: 10 ngithi, 02 ghe và 01 ca no si' ding ca no cüa
DOn Biên phOng Non ntcàc,).
+ Qun Son Trà: 60 ngu?i, 05 tàu Ca và 01 ca no (th dyng ca nO cüa DO'n
Biên phOng Son Trà).
- Trên bin:
+ B Chi huy B dôi Biên phông thành ph& L%rc lu'çmg: 60 ngtxii, 02 tàu,
02 xuông (4t'c lu'çmgphu'ong tiçn cza Hdi dç5i 2 và Biênphông Cira kháu cáng)
+ Bô Chi huy Quân sir thành pM: Lirc lucing 10 ngithi, phucrng tin 02
no (tham gia TKCN dot vài khu vcc yen b3).
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+ Quân Lien Chiu: Lrc krçrng 18 ngi.thi, 02 tàu Ca, 02 ca no ('ca nO cia
Don Biên phông Hat Van; TKCN dOt vat khu vyc yen bO).
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+ Qun NgU Hành Son: 10 ngtthi, 02 ghe thüng chai và 01 ca no ('th dyng
ca nO cia DOn Biên phông Non nzthc, tham gia TKCN dOt vó'i khu vyc yen bà).
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+ Qu.n Son Trà: 50 ngithi, 05 tàu Ca và 01 ca no ('st'c dyng ca nO cia Dn
Biên phOng Scm Trà tham gia TKCN dOt v&i khu vrc yen bo).
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Khi cn thi&, sà dung them Fçrc ltrçxng cüa các don vj hip dng nhu:
Trung thin Phôi hçxp TKCN Hang hãi khu vlrc II, B Tu 1nh Vüng 3 Hái quail
và BO Tu 1nh \Tiing Cành sat biên 2.
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b) Lirc li.rçrng ciru thuong: Sir diing 1irc krcing cüa Sór Y t thành pM: 03
ngui và 01 xc cap ci'ru và 1c krqng ytê dir phông; yté giao thông 4n tâi; các
co sâ y tê trén dja bàn thành phô.
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c). Lirc hxcmg chtta cháy: Sü dyng lirc hxqng, phuang tin cüa Cong an
thành phô, B Chi huy B di Biên phông thành phô.
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d) Lirc hx9ng bâo dam: Dam bâo thông tin lien lac, dam bâo h.0 can, k5'
thut... do các sâ, ban, ngành và các hrc lucrng chirc nàng có lien quan dam báo
cho dan vj mInh.
4. Quy trinh frng phó, khc phc hu qua
- T chirc, cá nhân nhn duoc thông tin tai nan tàu thuyn trên bin phài
duy tn thung xuyên thông tin, lien 1c Va báo cáo ngay cho B Chihuy B di
Biên phOng thành phô, Ban Chi huy PCTT&TKCN thành phO biêt: Loai tàu
thuyên, so hrçmg thuyên viên, hanh khách, chüng loai, so luçmg hang hóa trên
tàu thuyên; vj trI và thai gian, tInE hInh thai tiêt tai khu virc tàu thuyên gp nan
theo sa do t9a d và thông tin tr các Dãi thông tin lien lac trén biên, dông thii
triên khai ngay cong tác cnn h vã TKCN cüa các don vi len dumg den hin
tri.rông xãy ra tai nan.
- Bô Chi huy B di Biên phông thành M trrc tip chi huy hin tru&ng,
dOng thñ thông báo cho các lrc lucmg hip dOng, co quan chirc nAng, s&, ban,
ngành phôi hqp vth các lirc luçrng ch(rc näng triên khai ngay các phuGng an cüu
h và TKCN. Qua trInh triên khai cOng tác ciru h và TKCN phâi dam bâo an
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toàn cho nguñ, phuung tin tham gia TKCN.
- B Chi huy B di Biên phông thãnh ph chii trI cüng các lirc 1uçng
chrc näng, các sex, ban, ngành, dja phuo'ng, dun vi Co lien quan tong hcip báo cáo
Chü tch UBND thánh phô và Ban Chi buy PCTT&TKCN thàrih phô ye cáo hoat
dng irng phó si cô tai nn táu, thuyên trên biên; kêt qua cong tác cru nan, hxc
luqng, phucmg tin tham gia, cáo nguy co Co the xáy ra dôi vi mOi trung cüng
nhu cáo hott dng khác trên biên nêu có.
5. Nhim vt ciii the
a) Ban Chi huy PCTT&TKCN thành phô
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- Tham miru giüp UBNID thành ph chi dao cáo dun vj, 11rc luçmg trin
khai cong tao TKCN và phôi hçp vâi cáo co quan lien quan thirc hin cáo hoat
dng lrng phó tai nan tàu thuyên.
- Báo cáo Uy ban Quo gia U'PSCTT&TKCN; kjp thai d xuLt huy dng
lirc luvng phuong tin, thiêt b cüa B, ngánh, dja phuong khác phôi hcp tham
gia ciru nan khi can thiêt.
- Chp hành s1,r chi dao, huy dng cüa B, ngành Trung uung khi ing phó
và khàc phi.ic sir cô.
- Theo dOi din bin qua trInh ciru nan dê thng hçip báo cáo UBNID thành
phô và các cci quan Trung ucing.
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- Tong hçip thit hai, d xu& UBND thành ph6 và cáo cu quan Trung ucing
h trq cho cáo tàu thuyên, nan nhân bj nan.
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b) B Chi huy B di Biên phông thành ph
- Thông báo cho cáo 1irc hrqng hip dng khi Co tIuh hung xãy ra; huy
dng 1iic lixçing phuong tin ngir dan trên biên, tàu khách du ljch trên song t
chüo TKCN ban dâu.
- Trrc tip tham mutt UBND thành pM chi dao diu hànli cong tác tIm
kiêm ciru nan; ohii trI phôi hqp vói B Chi huy Quân sir thành phô, Cong an
thành phô, Cáng vi Hang hãi, B Tu lnb Wing 3 Hái quân, B Tu lnh Vüng
Cánh sat biên 2, Trung tam Phôi hçip TKCN Hang hãi khu virc 2... các si, ban,
ngành lien quan và dja phuong triên khai 1irc lugng thirc hin có hiu qua cong
tác ciu nan khi CO tai nan tâu thuyên trên song, biên.
- Duy tn nghiêm tao cáo ch d trrc cüu h, cü'u 1an, mng thông tin lien
lac, thung xuyên cp nht thông tin ry vic dê phc vii cong tác chi huy chi
dao tai hin truO'ng, báo cáo cap trén; chuân bj 1irc hrç'ng, phuong tin, trang
thi& bj dir phOng, sn sang tang cu&ng khi oó 1nh. Chuân bj khu virc bão dam
cho lirc lucrng cáo cap tham gia chi dao, th1rc hin cong tao khàc phic h.0 qua,
TKCN. Phôi hçip cáo hrc luqng dánlh giá nguy co áiib huOng den mOi tnthng,
các hoat dng luu thông trên biên dê xuât phuong an x11 l.
- PMi hçp trin khai phuong an neo d.0 an toàn oho tàu thuyn khi có
ATND, bâo và các l°ai thiên tai khác trên bién; dé xuât cáo chü traung, bin
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pháp chi dao cong tác i'mg phó tai nan tàu, thuyn trên song, bin
hai. - Ph& hap diu tra ban du gil.'lp lam rô nguyen nhân, mic d s lieu thit
c) B Chi huy Quân sv thànb ph& Trin khai 1rc lucing, phixang tin phi
hap vOi lc lixcmg lien quan tO ch(rc cru h, ciru nan; chi do Ban Chi huy Quan
six các cap triên khai thuc hiên nhiêm vu c&i h, cru nan có hiu qua.
d) Cong an thânh pM
- TrMn khai lirc lirçrng, phuong tiên pMi hap vi lirc luqng lien quan to
chüc cim h, cl'ru nan, clii dao 1irc lixçmg phông cháy, chia cháy triên khai içTc
lucing ngàn ngl'ra nguy cor cháy no theo khá näng dan vj.
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- Phi hap chInh quyn dla phirang, xay dimg các phixcmg in và trin khai
lirc krcingbão v hin tnr&ng, báo dam tInh hInh an ninh chInh trj, trat tçr an toàn
xã hi; dau tranh v6i các dôi tuçmg phãn dng, cor hi chInh trj lqi dçing kIch
dng chông phá.
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- Chñ trI, pMi hop vài các ban, ngânh có lien quan t chirc diu tra, khárn
nghim hin tnthng, kêt lun nguyen nhân xây ra tai nn. Phôi hap vói So Y tê
thirc hin vic giám djnh mu ADN khi có các nan nhân không rO danh tInh
hoc chixa duqc gia dlnh nhan dng.
d) SO Giao thông Van tái
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- Chi dao các cor quan, don vi thuôc quyn huy dng lc luqng, phuong
tin cüa mInh tham gia üng phó khi có tlnh huông và theo yêu câu cüa co quan
có thâm quyén ye TKCN.
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- PMi hap vOi Cong an thành pM bão dam cong tác an toàn giao thông,
phuong an luii thông phixang tin, phân luông, chOng ách täc giao thông phic vçi
cOng tác chi dao ciru h, ci'm nan.
e) SO Nông nghip và Phát trin nOng thôn
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- PMi hap vOi Bô Chi huy Bô di Biên phông thânh pM trin khai
phuorng an neo dau an toàn cho tàu thuyên khi có ATND, bão.
- DOn dc, chi dao cong tác trçrc ban cCia V.n phông Thtxng trirc Ban Chi
huy PCTT&TKCN thânh phô.
g) SO Lao dng - Thuang binh va Xã hi
- Tham miru cho UBND thành pM chi dao cOng tác ciru trçi xä hi khc
phiic hau qua sau thâm h9a.
- Tng hap tlnh hInh thiêt hai v nguOi, nhu cu cOu trçi, d xut UBND
thành phO và các chInh sách M trçi cho nhttng nguOi do s1r cô tai nan, tâu thuyen
trên biên gay ra.
h) SO Thông tin và Truyn thông

13
- Chü trI, phi hçip vâi các Ca quan, dan vj uu tiên báo dam thông tin lien
1ic phiic vii cong tác chi d.o, diêu hành hoat dng 1rng phó sir cô tai nan.
- Chi do các ca quail, dan vj thuc quyn, các doanh nghip huy dong
lirc lucrng cüa ngành tham gia bào dam thông tin lien lac; lam tot Cong tác tuyên
truyên, thông tin v vic den ngithi dan và co quan truyên thông.
i) Sâ Tài nguyen và rnôi tnthng: Phi hçp các 1irc luqng trin khai các
phuang an lmg phó vói các nguy ca thàm ha môi truông có the Kay ra.
k) S& Du1ch: Chi dao ca quan don vj thuc quyn trin khai 1irc luçmg,
phuang tin phOi hqp vâi 1c luçmg lien quan triên khai phuang an to chüc cCru
h, ciru ntn, ho trç cho phuang tin du ljch, khách du ljch b nn.
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l)SiNgoi vii
- Tham muu cho UBND thành ph d nghj Bô Ngoi giao thông báo h
trçi cü'u h, ctru nan quôc te khi Co yêu câu và phôi hçip triên khai phuang an
dam bâo an toàn cho nguYi nthc ngoài.
- Ph& hçp vâi cci quan d.i din nuOc ngoài tai Vit Nam tin hành cong
tác bão h cong dan nuó'c ngoài và giài quyêt, khàc phiic hu qua tai nun.
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m) Si Y t: Chi dao co quan dun vj thuc quyn ph& hgp vi các lrc
hrçing lien quan triên khai phuang an cap cu, tiêp nhn nan nhân.Phôi hçip
Cong an thành phô thiic hin vic giám djnh mâu ADN khi có các nn nhân
không rö danh tInh hoc chua duçc gia dInh nhn dng.
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n) S& Tài chInh: Chu tráchnhim thng hqp kinh phi phçic vv cong tác
ir11g phó tai nan tàu thuyên trên biên, báo cáo, dê xuât UBNID thành phô quyêt
djnh.
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o) TJBND các qu.n, huyn
- Thông báo, ngt.r dan trên dja bàn, dan quãn bin t cht'rc TKCN ban du;
duy trI mng thông tin lien lac bién vói lirc luqng chirc nàng dê cp nht tInh
hlnh vu vic.
- T chixc 1irc lucrng, phuong tin phi hcp v&i các l'çrc lucng lien quan t
chüc ciru h, cfru ntn theo khà nàng nhim v'tl ciia mInh.
p) Doanh nghip dã ban bào him cho phuang tin
- Ph6i hçip và cung cp tâi lieu, h so và thông tin lien quan dn ngui,
phuong tin duçic Ho hiêm theo ni dung yêu câu cüa ca quan có thâm quyn
TKCN khi tién hành ciru nan và giãi quyêt vçi vic.
- Chap hành lnh cüa cGquan có thâm quyên TKCN dê Ho dam an toán
tInh mng cho con nguM, thuyên viên trên biên trong tru'ng hçp tiên hanh phôi
hçrp vâi chii phuang tin tiên hành lai dat hay cru h phuang tin gp ntn.
q) Các to chic, cá nhân co phuo'ng tin bj nan trên biên: Chap hành yêu
câu cüa co quan có thâm quyên huy dng phuong tin cüa mInh tharn gia
TKCN; phOi hqp cung cap thông tin, báo cáo day dü theo ni dung yCu câu cüa
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cc quan chü trI TKCN d tin hành và giài quy& vi.i vic TKCN d6i vi nguthi,
phwxng tin cüa mInh.
V. CONG TAC BAO rAii
1. Bão dam thông tin lien lc

-h
oa
nl

H tMng thông tin duyên hãi Vit Nam tai thành ph Dà Nng bao gm:
H thông vô tuyén mt dat Va vô tuyên v tinh; h thông các dài trrc canh cüa
B di Biên phông thành phô, B Chi huy Quân sr thành phô, Cong an thành
phô; h thông ra da biên; h thông giám sat hành trInh tàu hang, tàu Ca; h thông
thông tin TKCN hang không; các h thông thông tin chuyên ngành; các lo?i hmnh
thôngtin khác cüa to chirc, Ca nhân ho?t ctng trên biên.
2. Dam bão lire hrç'ng phu'o'ng tin, hu cn k5 thut

oa

nl

a) Trén ca sO' nhim vii, dja bàn duo'c phân cOng, các don vj chü dng 1p
ké hoach bão dam 1c hrçng phixang tiên cci dng thitc hin hiu qua nhim vii
cho don vj mInh.
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b) Bâo dam phuong tin, nhiên 1iu: Tàu, thuyn, ô to, xe may, nhién 1iu
dê cci dng 1?c lixçing, trang bj thirc hin nhim v1i khi cO tInh huông.
c) Báo dam diing C11, trang bj PCTT&TKCN: May thông tin, các l°ai
phao, may phát din... luôn O' tInh tr?ng sk sang thirc hin nhim vv.
d) Bâo dam ltrcmg thirc, thirc phm, nai an, & cho các 1irc hrçing trong thO'i
gian tham gia irng ciru eQng nhu Co so thuôc phOng chta bnh, cap ciru và trang
thiêt b khäc phiic sir cô môi truO'ng.

/2

02

0

d)Tng hqp k& qua, kinh phi tham gia TKCH, CN báo cáo UBND thành
phô quyêt djnh.

l-0
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3. Bão dam kinh phi
a) Ngun kinh phi báo dam hot dng

ho
an

- Kinh phi t chüc thirc hin 1c hoach thirc hin theo quy djnh ti các
Diêu 22, 23, 24 Nghj dnh so 30/2017/ND-CP ngày 21/3/2017 cña ChInh phü ye
quy djnh to chüc, hot dng TJPSCTT&TKCN.
- Ngun ngân sách Nhà rnthc theo phân cp ngân sách nhà nrnc hin
hành.
- Các khoãn h tro, viên trçi cña ChInh phñ các nithc, các th churc, cá nhân
O' nu'âc ngoài và dOng gop tir nguyen cüa các to chCrc, Ca nhân trong nuO'c cho
hot dng TJPSCTT&TKCN.
- Các khoán thu thông qua các hçip dng djch v, dóng gop, dn bü ca
các to chrc, ca nhan theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- Qu PCTT thành ph6.
b) Kinh phi chi cho hoat dng lrng phó tai nn tàu thuyn trén bMn di.rçic
quãn 1, sO' dicing dung muc dich, ding chê d và thirc hin quyêt toán theo quy
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dnh hin hành.
VI. TO CH1C LANEI DO, CHI io
1. Chi dao chung: Chü tjch UBND thành ph - Tru&ng Ban Chi huy
PCTT&TKCN thành phô.
2. Chi dao trirc tip tai hin trtrthig: Clii huy tnrông B Chi huy B di
Biên phông thành phô - Phó Tnr&ng ban Ban Chi huy PCTT&TKCN thành pM.
3. B Chi buy B di Biên phOng thànhpM là dan vj thuing trirc, chü tn
phôi hgp vi cac sà, ban, ngnh, dja phuong, to chrc, cá nhân có lien quan trong
üng phó s11 cô, tai nan tàu thuyên trén song, biên.
VII. MOC THO'I GIAN CH!NH
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1. Thii gian giao nhim vçt cho các sâ, ban, ngành, qi4n, huyn: Thang
9/2020.

l-h
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2. Thii gian xây dirng vâ hoãn thin K hoach cüa các sà, ban, ngành,
qun, huyn: Tháng 10/2020.

an

3. Thii gian trin khai thirc hin: Cui tháng 10/2020.

02

0
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K hoach nay thay th Khoach pMi hcp 1rng phó tai nn tàu thuyn trên
biên ban hành kern theo Quyét djnh so 02/QD-PCTT ngày 06/9/2019 cüa
Trung Ban Chi huy PCTT&TKCN thành phô. Cn cir Kê hoach nay, cac s0,
ban, ngành và các qun, huyn theo chirc nàng, nhim vii to chüc quán trit, xay
dimg ké hoach rng phó tai nan tàu, thuyên trên song, biên và triên khai thtrc
hin kê hoach dung thai gian quy djnh./
•UY BAN NHAN DAN
CHU TICH

ho
an
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NrinIzin:
- BCD v PCTT (dê b/c);
- UBQG TJP SCTT&TKCN (d b/c);
- B Quc phOng (d b/c);
- B NN và PTNT (dê b/c);
- CT và các PCT UBND TP;
- BCFI PCTT&TKCN TP;
- Các sâ, ban, nganh, doàn th;
- UBND các qun, huyn;
- Cong Thông tin din tr thành phO;
- Li.ru: VT, NCPC, BCH BDBP.
3Oq

Hurnh Thrc Tho'

