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CHƯƠNG 1 

MỞ ĐẦU 

1.1. Giới thiệu tổng quan về Kế hoạch 

Tràn dầu là hiện tượng xảy ra trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai 

thác, vận chuyển, chế biến, phân phối, tàng trữ dầu khí và các sản phẩm của 

chúng. Ô nhiễm do dầu gây thiệt hại nặng nề, thảm khốc và ảnh hưởng lâu dài 

đến hệ sinh thái, tài nguyên nước, đất và các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Trong lịch sử hiện đại, nhân loại đã từng chứng kiến những vụtràn dầu 

lớn, để lại hậu quả nặng nề cho môi trường biển. Gần đây nhất, chiếc tàu chở 

dầu Sanchi của Iran chở 136.000 tấn dầu dễ cháy khi đâm vào tàu chở hàng CF 

Crystal của Trung Quốc vào ngày 06/01/2018trên biển Hoa Đông ở ngoài khơi 

cách bờ biển Thượng Hải, Trung Quốc 530km về phía Đông Nam; vết dầu loang 

khổng lồ với diện tích khoảng 135km². 

Những năm trở lại đây, Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu dầu thô có 

vị  thế trên trường quốc tế. Hoạt động dầu khí trên biển Đông trở nên nhộn nhịp. 

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm 

cứu nạn, trong khoảng thời gian 20 năm gần đây, hàng năm có khoảng 10 vụ 

tràn dầu lớn được ghi nhận, đặc biệt có năm 2012 có tới 12 vụ tràn dầu, gây ô 

nhiễm diện rộng, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường vùng cửa sông và ven biển 

nước ta; tính đến nay đã có các tỉnh, thành phố có biển bị ô nhiễm dầu là Hải 

Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc 

Trăng, Cà Mau, Nha Trang. 

Tỉnh Hưng Yên nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng 

điểm Bắc Bộ và tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh nên rất 

thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và giao thương với các tỉnh lân cận. Hưng 

Yên có 23km quốc lộ 5A và trên 20km tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng 

chạy qua. Ngoài ra có quốc lộ 39A, 38 nối từ quốc lộ 5A qua thành phố đến 

quốc lộ 1A qua cầu Yên Lệnh và quốc lộ 10 qua cầu Triều Dương, là trục giao 

thông quan trọng nối các tỉnh Tây- Nam Bắc bộ (Hà Nam, Ninh Bình, Nam 

Định, Thanh Hóa…) với Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, đường cao tốc Hà 

Nội – Hải Phòng, đường nối 02 đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với Cầu Giẽ 

- Ninh Bình. Với vị trí địa lý thuận lợi về giao thông như vậy, những năm qua, 

tỉnh Hưng Yên có tốc độ phát triển kinh tế khá. Việc tăng trưởng mạnh mẽ nền 

kinh tế của tỉnh đi đôi cùng việc xây dựng và phát triển nhanh chóng các khu 

công nghiệp, khu dân cư, đô thị mới và các làng nghề tập trung đã kéo theo nhu 

cầu sử dụng xăng dầu phục vụ sản xuất ngày càng tăng.Hiện nay trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên có khoảng 179 cửa hàng kinh doanh xăng dầu để phục vụ cho 

nhu cầu sử dụng trên địa bàn tỉnh. Do đó luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố tràn 

dầu gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, tính mạng con người 

Từ thực tế trên, việc xây dựng “Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh 

Hưng Yên” là một nhiệm vụ cấp thiết. 
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  1.2. Định nghĩa – các từ viết tắt 

           1.2.1. Các định nghĩa 

Các từ ngữ trong Kế hoạch này được hiểu theo Điều 3 Quyết định số 

02/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt 

động ứng phó sự cố tràn dầu.Cụ thể như sau: 

- Dầu và các sản phẩm của dầu: 

Dầu thô: Là dầu từ các mỏ dầu khai thác chưa qua chế biến; 

Dầu thành phẩm: Là các loại dầu đã qua chế biến như xăng, dầu hỏa, dầu 

máy bay, dầu diesel (DO), dầu mazut (FO) và các loại dầu bôi trơn, bảo quản, 

dầu thủy lực; 

Các loại khác: dầu thải, nước thải lẫn dầu từ hoạt động súc rửa, sửa chữa 

tàu biển, tàu sông, các phương tiện chứa dầu; 

- Sự cố tràn dầu: Là hiện tượng dầu từ các phương tiện chứa, vận chuyển 

khác nhau từ các công trình và các mỏ dầu thoát ra ngoài môi trường tự nhiên do 

sự cố kỹ thuật, thiên tai hoặc do con người gây ra. 

- Ứng phó sự cố tràn dầu: Là các hoạt động sử dụng lực lượng, phương 

tiện, thiết bị, vật tư nhằm xử lý kịp thời, loại trừ hoặc hạn chế tối đa nguồn dầu 

tràn ra môi trường. 

- Khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu: Là các hoạt động nhằm làm sạch 

đất, nước, hệ sinh thái khu vực bị nhiễm dầu và các biện pháp hạn chế thiệt hại, 

phục hồi môi sinh, môi trường sau sự cố tràn dầu. 

- Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu: Là dự kiến các nguy cơ, tình huống 

có sự cố có khả năng xảy ra tràn dầu cùng các phương án ứng phó trong tình 

huống dự kiến đó, các chương trình huấn luyện, diễn tập để đảm bảo sự sẵn sàng 

các nguồn lực kịp thời ứng phó khi sự cố tràn dầu xảy ra trên thực tế. 

- Hiện trường ứng phó sự cố tràn dầu: Là khuvực triển khai các hoạt 

động ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu; 

- Thời gian ứng phó: Là khoảng thời gian từ khi cảnh báo cho đến khi 

các phương tiện ứng phó sẵn sàng khống chế các nguồn dầu tràn, nghĩa là tổng 

thời gian huy động và di chuyển. 

- Thời gian huy động: Là khoảng thời gian từ khi cảnh báo cho đến khi 

các phương tiện phòng chống chuẩn bị xong để di chuyển đến vị trí tràn dầu. 

- Cơ sở: Là các cơ quan, đơn vị, cá nhân có hoạt động về khai thác, vận 

chuyển, chuyển tải, sử dụng dầu và các sản phẩm dầu gây ra hoặc có nguy cơ 

gây ra sự cố tràn dầu. 

- Chủ cơ sở: Là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chịu trách nhiệm toàn 

diện về pháp lý đối với các hoạt động của cơ sở. 

- Cơ quan chủ trì ứng phó sự cố tràn dầu: Là cơ quan tổ chức các hoạt 

động ứng phó sự cố tràn dầu. 
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- Chỉ huy hiện trường: Là người được phân công hoặc được chỉ định 

trực tiếp chỉ huy mọi hoạt động ứng phó tại nơi xảy ra sự cố tràn dầu. Quyền hạn 

và trách nhiệm của chỉ huy hiện trường được quy định cụ thể trong Kế hoạch 

ứng phó sự cố tràn dầu.  

- Sự cố tràn dầu đặc biệt nghiêm trọng: Là sự cố tràn dầu xảy ra với 

khối lượng lớn dầu tràn ra trên diện tích rộng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành 

phố hoặc trên địa bàn nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản, 

môi trường và đời sống, sức khoẻ của nhân dân. 

- Đơn vị ứng phó sự cố tràn dầu (đơn vị ứng phó): Là các tổ chức có 

trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu và nhân lực được huấn luyện, đào tạo về 

chuyên môn nghiệp vụ để tiến hành hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. 

- Khu vực ưu tiên bảo vệ: Là các khu tập trung dân cư; điểm nguồn nước 

phục vụ sinh hoạt và sản xuất; điểm di tích lịch sử được xếp hạng; khu du lịch, 

sinh thái; khu dự trữ sinh quyển; khu nuôi trồng thủy sản tập trung có độ nhạy 

cảm cao với dầu tràn. 

- Bên gây ô nhiễm tràn dầu: Là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào gây ra tràn 

dầu làm ô nhiễm môi trường. 

- Vùng hy sinh: Trong ứng phó sự cố tràn dầu là các khu vực có sự đa 

dạng sinh học thấp; không có các giống loài quý hiếm; khu vực dân cư ít phụ 

thuộc vào các hệ sinh thái; không có hoặc ít các hoạt động về du lịch, nuôi trồng 

và khai thác, các giá trị lưu tồn. Do đó, vùng hy sinh là vùng có mức độ nhạy 

cảm môi trường thấp đến trung bình thấp hay nói khác đi “Vùng hy sinh” là 

vùng có mức độ ưu tiên ứng cứu thấp nhất khi có sự cố tràn dầu xảy ra. 

 1.2.2. Các từ viết tắt 

SCTD Sự cố tràn dầu 

ƯPSCTD 

KHƯPSCTD 

UBND 

Ứng phó sự cố tràn dầu 

Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu 

Ủy ban nhân dân 

BCH Ban chỉ huy 

NOSRCEM Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc 

BCHPCTT&TKCN Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn 

CTNH Chất thải nguy hại 

CSSX Cơ sở sản xuất 

CP Chính phủ 

ĐBSH Đồng bằng sông Hồng 

KCN Khu công nghiệp 

NĐ Nghị định 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QH Quốc hội 

ATSK&MT An toàn sức khỏe và Môi trường 

TN&MT Tài nguyên và Môi trường 
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KH&CN Khoa học và công nghệ 

KH&ĐT Kế hoạch và Đầu tư 

GTVT Giao thông vận tải 

NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

VHTT&DL 

BCHQST 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

TTg Thủ tướng 

UBQG ƯPSCTT&TKCN Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố Thiên tai và 

Tìm kiếm Cứu nạn 
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CHƯƠNG 2 

MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, CƠ SỞ PHÁP LÝ 

  2.1.Mục đích, đối tượng kế hoạch 

 2.1.1.Mục đích 

- Mục đích tổng thể 

Kế hoạch ƯPSCTD nhằm đảm bảo sẵn sàng và ứng phó kịp thời, phối 

hợp hiệu quả mọi trường hợp xảy ra SCTD để giảm tới mức thấp nhất thiệt hại 

đối với môi trường, kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân tỉnh Hưng Yên. 

- Mục đích cụ thể 

Bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng và xây dựng 

quy trình phù hợp để sẵn sàng phòng ngừa - ứng phó, khắc phục sự cố  tràn dầu; 

Xây dựng cơ chế phối hợp phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở, 

ban, ngành liên quan trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu; 

Nâng cao năng lực trong công tác ƯPSCTD trên địa bàn tỉnh. 

 2.1.2. Đối tượng 

Là các tổ chức, cá nhân tham gia trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả 

sự cố tràn dầu và tất cả các đối tượng là tàu thuyền, các tổ chức, cơ sở kinh 

doanh, vận chuyển xăng dầu có khả năng gây ra sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. 

  2.2. Phạm vi kế hoạch 

 Kế hoạch này bao gồm nội dung hoạt động chuẩn bị, tổ chức ứng phó, 

khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu và trách nhiệm của các tổ chức, 

cá nhân đối với sự cố tràn dầu trên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (các huyện, thành 

phố Hưng Yên có khả năng xảy ra sự cố tràn dầu). 

  2.3. Cơ sở pháp lý 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

- Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21/6/2012; 

- Luật Tài nguyên Nướcsố 17/2012/QH13 ngày 21/3/2012; 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 

ngày 03/6/2008; 

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Bộ Luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 14/6/2005; 

- Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng năm 2004; 

- Luật Giao thông Đường thủy Nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; 
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng cháy Chữa cháy số 

40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; 

- Luật Dầu khí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dầu Khí số 

10/2008/QH12 ban hành ngày 01/01/2009; 

- Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012của Chính phủ về quản lý 

cảng biển và luồng hàng hải; 

- Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ về việc  

quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường; 

- Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 

về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định 

về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

- Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quy 

định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí; 

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chinh phủ quy 

định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Quyết định số 1216/2012/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt chính Chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020 tầm nhìn 

đến năm 2030; 

- Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động ứng phó SCTT và 

TKCN 

- Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và 

định hướng đến năm 2020; 

- Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013của Thủ tướng Chính 

phủ về Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; 

- Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm 

theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ (có hiệu lực từ 01/01/2015); 

- Công văn số 69/CV-UB ngày 05/3/2009 của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm 

cứu nạn về việc hướng dẫn xây dựng và cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu, bản đồ nhạy cảm các tỉnh, thành phố ven biển. 
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CHƯƠNG 3 

ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ- XÃ HỘI,  

MÔI TRƯỜNG SINH THÁI 

  3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 

 3.1.1. Vị trí địa lý 

Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, trong phạm vi tọa độ 

địa lý: từ 20000’ đến 21036’ vĩ độ Bắc và từ 105053’ đến 106009’ kinh độ Đông. 

Theo Quyết định số 145/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ, Hưng Yên thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tổng diện tích đất tự 

nhiên 93.022,44 ha 

Về địa giới hành chính: 

- Phía Bắc giáp với tỉnh Bắc Ninh 

- Phía Tây giáp với Thủ đô Hà Nội 

- Phía Đông giáp với tỉnh Hải Dương 

- Phía Nam giáp với tỉnh Thái Bình (có sông Luộc là ranh giới) và tỉnh Hà 

Nam (có sông Hồng làm ranh giới).  



16 

 
Hình 3.1 Bản đồ hành chính tỉnh Hưng Yên 

 

Tỉnh Hưng Yên được chia thành 10 đơn vị hành chính cấp huyện, thành 

phố; gồm thành phố Hưng Yên và 9 huyện: Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn 

Giang, Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ. Tổng số xã, phường, 

thị trấn toàn tỉnh là 161 với tổng diện tích tự nhiên 93.022,44ha, dân số là 
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1.170.185 người, mật độ dân số là 1.258 người/km2 (Theo niên giám thống kê 

tỉnh Hưng Yên 2016).  

 3.1.2.  Đặc điểm khí tượng thủy văn 

a. Nhiệt độ 

Nhiệt độ trung bình năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm 2012 đến 

năm 2016 dao động từ 23,90C đến 24,90C. Tháng có nhiệt độ trung bình thấp 

nhất là tháng 01, tháng có nhiệt độ không khí trung bình  cao nhất vào tháng 6, 7 

hàng năm.  

Nhiệt độ trung bình đo tại Hưng Yên từ năm 2012 đến năm 2016 được thể 

hiện trong bảng dưới đây: 
Bảng 3.1 Biến thiên nhiệt độ và giờ nắng của tỉnh từ năm 2012-2016 

Năm Nhiệt độ trung bình (oC) Số giờ nắng bình quân năm (giờ) 

2012 24,7 973,1 

2013 23,9 1051,6 

2014 24,2 1260,8 

2015 24,9 1444,3 

2016 24,6 1409,9 

 

(Niên giám thông kê tỉnh Hưng Yên năm 2016) 

b. Độ ẩm và lượng mưa 

Lượng mưa: Lượng mưa trên khu vực Hưng Yên được chia làm 2 thời kỳ: 

Lượng mưa chủ yếu tập trung từ tháng 4 đến tháng 10, rải rác sang tháng 

11 (tùy từng năm) nhưng chủ yếu tập trung vào các tháng 5,6,7,8,9. 

Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau lượng mưa thấp, từ tháng 1 đến tháng 3 

(mùa xuân) thời tiết lại có phần ẩm ướt do có lượng mưa xuân, độ ẩm trong 

không khí khá cao (từ 84% đến 92%). 

Độ ẩm: Độ ẩm không khí trung bình các năm của khu vực Hưng Yên dao 

động từ 82-85%.  

Độ ẩm và lượng mưa biến thiên trong giai đoạn 2012-2016 trên toàn tỉnh 

được nêu trong bảng 3.2. 

Bảng 3.2 Biến thiên lượng mưa và độ ẩm trong giai đoạn 2012-2016 

Năm Lượng mưa năm (mm) Độ ẩm trung bình năm (%) 

2012 1.644,6 85 

2013 1.752,8 82 

2014 1595,0 82 

2015 1514,8 82 

2016 1.746,0 81 

(Niên giám thông kê tỉnh Hưng Yên năm 2016) 
c. Gió 

Hưng Yên chịu ảnh hưởng 2 mùa gió chính: Mùa đông có gió mùa đông 

bắc, thường từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Mùa hè có gió đông nam thường từ 

tháng 3 đến tháng 7. 
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Gió đông nam chiếm ưu thế trong năm, sau đó là gió đông bắc. Các 

hướng khác chỉ xuất hiện đan xen nhau với tần xuất thấp không thành hệ thống. 

  Tốc độ gió cực đại ghi lại tại Hưng Yên là 40 m/s, hướng thổi tây nam 

(ngày 22/5/1978).  

d. Bão  

 Hàng năm bão và áp thấp nhiệt đới không đổ bộ trực tiếp vào Hưng Yên 

như các tỉnh ven biển, nhưng ảnh hưởng về mưa do bão gây ra là rất lớn. Lượng 

mưa do bão gây nên tại Hưng Yên chiếm tời 15- 20% tổng lượng mưa năm. 

               Mùa bão bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc tháng 11, nhưng ảnh hưởng với 

tần xuất lớn nhất trong các tháng 7, 8 và 9. 

e. Thủy văn 

Hưng Yên có 2 sông lớn qua địa bàn tỉnh với tổng chiều dài 92km, cụ thể 

như sau:  

 - Sông Hồng: Đoạn đi qua địa phận Hưng Yên dài 64km, từ Xuân Quan 

đến Phương Trà là sông cấp 2, luồng lạch trên sông khá ổn đinh, đảm bảo độ sâu 

2-3m. 

 - Sông Luộc: Đoạn qua địa phận Hưng Yên dài 28 km, từ ngã ba Phương 

Trà đến Nguyên Hoà. Là sông cấp 3, luồng lạch trên sông khá ổn định, đảm bảo 

độ sâu từ 1,5 - 2m. 

 Ngoài ra còn có các sông nhỏ như: 

-  Sông đào Bắc Hưng Hải: Dài 62km từ Bát Tràng đến Sặt, qua Hải Dương 

và nhập vào sông Thái Bình. Đoạn qua địa phận Hưng Yên dài 34 km (Xuân 

Quan-Cống Tranh). Sông rộng trung bình 40-50m, sâu trung bình 1,8-2m, xà lan 

trọng tải 150 tấn đi lại được. 

 - Sông Cửu An: Dài 60km từ đập Giàn - sông Luộc, đoạn đi qua địa phận 

Hưng Yên dài 23km (Đập Giàn - Ngã 3 pháo đài). Chiều rộng lòng sông 30-

40m, sâu 1,8-2. Xà lan 150 tấn đi được lên cầu Thi, đoạn cầu Thi - cầu Ngàng xà 

lan 50 tấn đi được. 

 - Sông Chanh: Dài 27km, từ cống Tranh - cống Vàng, chạy dọc theo ranh 

giới 2 tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, nối liền sông Sách và sông Cửu An. Sông 

rộng trung bình 50m, sâu 1,8-2m. Các phương tiện có trọng tải 150 tấn đi lại 

được. 

 - Sông Điện Biên: dài 22km, từ Lực Điền - Thị xã Hưng Yên, sông rộng 

trung bình 20m, sâu 1,2-1,5m. Hiện nay đang chuẩn bị cải tạo, nâng cấp và mở 

rộng toàn tuyến sông này theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ. 

 - Sông Tam Đô: Dài 7km, nối từ cống Bún (sông Sặt) chạy ra sông Chanh 

tại Tam Độ. Sông rộng trung bình 50m, sâu 1-1,5m. Các phương tiện có tải 

trọng 70 tấn đi lại được.  
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* Dòng chảy năm 

Dòng chảy phân phối không đều trong năm, tập trung chủ yếu từ tháng 6 

đến tháng 10 chiếm 80% lượng dòng chảy năm. Lượng dòng chảy tháng 8 lớn 

nhất chiếm 24% lượng dòng chảy năm. Mùa lũ kéo dài 5 tháng nhưng lượng 

nước chiếm tới 80% lượng dòng chảy năm, mùa kiệt kéo dài 7 tháng và 3 tháng 

kiệt nhất chỉ chiếm 4,2% lượng dòng chảy năm 

 3.1.3. Đặc điểm địa hình, đường bờ 

Địa hình của tỉnh Hưng Yên khá bằng phẳng, có xu hướng thấp dần từ 

Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Địa hình cao chủ yếu ở phía Tây Bắc tỉnh 

gồm các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Văn Lâm, địa hình thấp tập trung ở 

các huyện ở phía Đông Nam: Phù Cừ, Tiên Lữ, Ân Thi 

Trên bề mặt khá bằng phẳng đó thường xen kẽ các ô đất trũng (đầm, hồ, 

ao, ruộng trũng) bị ngập nước quanh năm. Cốt bề mặt địa hình tỉnh Hưng Yên 

biến động từ +0,9 đến +10 m. Nơi cao nhất là khu đất bãi thuộc xã Xuân Quan, 

huyện Văn Giang (từ +9m đến +10m); nơi thấp nhất là xã Tiên Tiến, huyện Phù 

Cừ (khoảng +0,9m). 

Đặc điểm đường bờ ở Hưng Yên Được cấu tạo bởi các tầng bồi tích sông 

hiện đại, phân bố cục bộ ven sông Hồng, chiều dày từ 3 đến 5m, thành phần chủ 

yếu là sét pha cát, cát pha sét 

 3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

 3.2.1.  Các hoạt động vui chơi, giải trí, các bãi tắm du lịch, công viên 

Hưng Yên có vị trí địa lý thuận lợi cũng như có lịch sử phát triển lâu dài, 

hệ thống di tích phong phú và đa dạng nên ngành du lịch phát triển chủ yếu là du 

lịch tâm linh. Nổi bật nhất là loại hình di tích lịch sử văn hóa, đặc biệt là quần 

thể di tích Phố Hiến cổ (gồm Đền Mẫu, Chùa Chuông, đình chùa Hiến, Đông Đô 

Quảng hội, Văn Miếu Xích Đằng...), cùng nhiều ngôi đền nổi tiếng trong tỉnh 

như Đa Hòa-Dạ Trạch (Khoái Châu), Phù Ủng (Ân Thi), Hải Thượng Lãn Ông 

(Yên Mỹ), Tống Trân (Phù Cừ)... Toàn tỉnh có 1.210 di tích, trong đó 306 di tích 

lịch sử được xếp hạng (159 cấp quốc gia, 147 di tích cấp tỉnh), 400 lễ hội truyền 

thống. Hưng Yên cách thủ đô Hà Nội không xa, có khả năng gắn kết với các 

tuyến du lịch từ Hà Nội qua Hưng Yên, Hải Dương đi Hải Phòng, Quảng Ninh, 

Hà Nam, Thái Bình. Đây là một lợi thế quan trọng, nếu liên kết chặt chẽ với các 

tỉnh lân cận sẽ tạo nên những tuyến du lịch hấp dẫn, góp phần phát triển nhanh 

các ngành du lịch dịch vụ, tăng xuất khẩu tại chỗ và tạo việc làm cho lao động 

trong tỉnh. 
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 3.2.2. Các hoạt động hàng hải 

 Với đặc thù là tỉnh nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng nên 

Hưng Yên có tiềm năng phát triển hệ thống đường thủy nội địa. Ngoài các tuyến 

sông Trung ương qua địa bàn còn có các tuyến sông địa phương có thể tham gia 

vận tải hàng hóa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giảm tải cho hệ 

thống đường bộ của tỉnh.   

Hưng Yên có 2 sông do Trung ương quản lý là sông Hồng và sông Luộc 

tổng chiều dài 92 km. Ngoài ra còn có 5 tuyến sông do địa phương quản lý với 

tổng chiều dài khoảng 113km. Hiện tại có 4 sông có thể khai thác vận tải là sông 

Sặt, sông Chanh, sông Cửu Yên và sông Điên Biên; các sông khác chỉ phục vụ 

tưới tiêu. 

Bảng 3.3- Tổng hợp hiện trạng đường sông thuộc tỉnh Hưng Yên 

 

STT 
Tên 

sông 

Chiều 

dài 

(Km) 

Điểm đầu Điểm cuối 

Cấp sông 

I II III IV V VI 

I Hệ thống sông do Trung Ương quản lý       

1 Hồng 64 Xuân Quan Phương Trà  64     

2 Luộc 28 Phương Trà Nguyên Hòa  28     

II Hệ thống sông do địa phương quản lý       

1 Sặt 34 Xuân Quan Cống Tranh     34  

2 Cửu An 23 Đập Giàn 
Ngã 3 Pháo 

Đài 
    23  

3 Chanh 27 
Huyện Ân 

Thi 

Huyện Phù 

Cừ 
    27  

4 
Điện 

Biên 
22 

Cầu Lực 

Điền 

An Tảo, TP 

Hưng Yên 
     22 

5 
Tam 

Đô 
7 

Cầu Bình 

Trì 

Ngã 3 Tam 

Đô 
     7 

Nguồn: Sở GTVT Hưng Yên 
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- Hiện trạng cảng, bến thủy nội địa:  

Trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa có cảng, hiện tại có 

111 bến thủy nội địa. Trong đó, gồm 86 bến hàng hóa (sông Hồng 43 bến, sông 

Luộc 13 bến, sông Điện Biên 01 bến, sông Sặt 15 bến, sông Cửu An 3 bến, sông 

Chanh 11 bến) và 25 bến khách ngang sông (sông Hồng 15 bến, sông Luộc 6 

bến, hệ thống sông địa phương 4 bến) 

Bảng 3.4. Tổng hợp hiện trạng bến hàng hóa 

 

STT Tuyến vận tải 
Chiều dài 

(Km) 
Số bến Huyện, thành phố 

A Sông Trung ương 92 56  

1 Sông Hồng 64 43 

Văn Giang: 8 bến; Khoái Châu: 

19 bến, Kim Động: 6 bến, TP 

Hưng Yên: 10 bến 

2 Sông Luộc 28 13 Tiên Lữ 10 bến, Phù Cừ 3 bến 

B Sông địa phương 116 30  

1 Sông Sặt 34 15 Yên Mỹ: 12 bến, Ân Thi: 3 bến 

2 Sông Cửu An 23 3 Ân Thi: 3 bến 

3 Sông Chanh 27 11 Ân Thi: 2 bến, Phù Cừ: 9 bến 

4 Sông Điện Biên 22 1 Yên Mỹ: 1 bến 

 

Nguồn: Sở GTVT Hưng Yên 

Bảng 3.5. Tổng hợp hiện trạng bến khách ngang sông 

 

STT Tuyến vận tải 
Chiều dài 

(Km) 
Số bến Huyện, thành phố 

A Sông Trung ương 92 21  

1 Sông Hồng 64 15 

Văn Giang: 3 bến; Khoái Châu: 6 

bến, Kim Động: 4 bến, TP Hưng 

Yên: 2 bến 

2 Sông Luộc 28 6 Tiên Lữ: 2 bến, Phù Cừ: 4 bến 

B Sông địa phương 116 4  

1 Sông Sặt 34 3 Mỹ Hào: 1 bến,  Ân Thi: 2 bến 

2 Sông Chanh 27 1 Phù Cừ: 1 bến 

Nguồn: Sở GTVT Hưng Yên 
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 3.2.3. Các hoạt động ngư nghiệp 

 a. Công tác sản xuất, kinh doanh giống thủy sản: 

 - Sản lượng cá bột sản xuất, kinh doanh ước đạt: 460 triệu con (tăng 10% 

so cùng kỳ năm 2016, đạt 92% KH năm 2017). 

 - Sản lượng cá  hương, cá giống sản xuất và kinh doanh ước đạt: 154 triệu 

con (giảm 1% so cùng kỳ năm 2016, đạt 96% KH năm 2017). 

b. Diện tích nuôi thủy sản đạt: 5.633 ha, trong đó: 

- Diện tích nuôi thâm canh đạt khoảng 1.803 ha. 

- Diện tích nuôi bán thâm canh đạt khoảng 3.830 ha. 

c. Sản lương cá thương phẩm ước đạt:  36.350 tấn ( tăng 2,5% so cùng kỳ 

năm 2016, đạt 99,6% KH năm 2017); trong đó. 

- Cá nuôi ước đạt: 35.730 tấn 

- Cá khai thác ước đạt: 620 tấn 

- Năng suất bình quân đạt gần 6,5tấn/ha/năm; năm 2017 đã thành lập 07 

HTX nuôi thủy sản; đã có một số cơ sở nuôi áp dụng công nghệ cao, nhiều mô 

hình nuôi cá thâm canh cho năng suất cao đạt trên 20 tấn/ha/năm, chủ yếu ở một 

số huyện như: Văn Giang, Khoái Châu, Mỹ Hào, Ân Thi, Phù Cừ. 

d. Sản lượng thủy đặc sản (baba, ếch, Lươn ..) ước đạt: 31,0 tấn (tăng 

3,3% so cùng kỳ năm 2016, đạt 88,6% so KH năm 2017). 

e. Nuôi cá lồng bè trên sông: Hiện toàn tỉnh có trên 300 lồng (tăng 70 

lồng so với năm 2016) thuộc huyện Văn Giang (20 lồng), huyện Khoái Châu (15 

lồng), huyện Kim Động (65 lồng), và thành phố Hưng Yên (200 lồng). Đối 

tượng nuôi chính là cá lăng, trắm cỏ, rô phi đơn tính, cá diêu hồng, cá chép 

giòn... đang thử nghiệm nuôi cá chiên. 

( Số liệu từ Chi cục Thủy sản tỉnh Hưng Yên) 

 3.2.4. Đặc điểm môi trường sinh thái 

Về thảm thực vật, chủ yếu là các loại cây kinh tế do con người canh tác: 

Lúa, hoa màu, các loại cây ăn quả, cây gia vị, cây dược liệu, các loại cỏ phục vụ 

chăn nuôi… 

Các loài động vật hoang dã của Hưng Yên dần mất đi cùng với sự khai 

hoang phát triển kinh tế. Hiện nay, động vật hoang dã ở Hưng Yên chủ yếu là 

các loài chim, số lượng thú và bò sát ngày càng giảm.  

3.2.5 Tình hình phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

a. Tình hình quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN:  
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Tỉnh Hưng Yên có 10 KCN được chấp thuận trong quy hoạch phát triển 

các KCN cả nước đến 2020 với quy mô 2.481,45 ha, trong đó 03 KCN, gồm: 

KCN Phố Nối A, KCN dệt may Phố Nối  và KCN Thăng Long II đã thành lập 

và đi vào hoạt động, đảm bảo các điều kiện hạ tầng để sẵn sàng tiếp nhận các dự 

án đầu tư. 

- KCN Phố Nối A (596,44 ha): đã thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và 

xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng trên phần diện tích 506 ha, còn khoảng 90 ha 

đang chuẩn bị các thủ tục để thu hồi đất. KCN đã xây dựng và đưa vào hoạt 

động Nhà máy cấp nước sạch với công suất 12.000 m3/ng.đ và Nhà máy xử lý 

nước thải tập trung với công suất 6.000 m3/ng.đ, đáp ứng được nhu cầu cấp 

nước, thu gom xử lý nước thải của các dự án đầu tư trong KCN. Trong KCN đã 

tiếp nhận được 191 dự án đầu tư, trong đó có 112 dự án có vốn đầu tư trong 

nước và 80 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 

18.182 tỷ đồng và 870 triệu USD; tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 

khoảng 348 ha, đạt 80,5% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của KCN 

(432,36 ha).  

- KCN Dệt may Phố Nối (121,81 ha): đã cơ bản hoàn thành xây dựng đồng 

bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật toàn bộ diện tích đất KCN. KCN đã xây dựng và đưa 

vào hoạt động Nhà máy cấp nước sạch với công suất 12.000 m3/ng.đ và Nhà 

máy xử lý nước thải tập trung với công suất 10.000 m3/ng.đ, đáp ứng được nhu 

cầu cấp nước, thu gom xử lý nước thải của các dự án đầu tư trong KCN. Trong 

KCN đã tiếp nhận được 43 dự án đầu tư, trong đó có 22 dự án có vốn đầu tư 

trong nước và 21 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 

khoảng 2.465 tỷ đồng và 228 triệu USD. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho 

thuê khoảng 73 ha, đạt 74,6% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của 

KCN (97,87 ha).  

- KCN Thăng Long II (345,2 ha): đã hoàn thành xây dựng đồng bộ kết cấu 

hạ tầng kỹ thuật toàn bộ diện tích đất KCN. KCN đã xây dựng và đưa vào hoạt 

động Nhà máy cấp nước sạch với công suất 24.000 m3/ng.đ và Nhà máy xử lý 

nước thải tập trung với công suất 6.000 m3/ng.đ, đáp ứng được nhu cầu cấp 

nước, thu gom xử lý nước thải của các dự án đầu tư trong KCN. Trong KCN có 

93 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2.229 triệu USD. 

Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê khoảng 226 ha, đạt 88% diện tích 

đất công nghiệp có thể cho thuê của KCN (257,49 ha).  

- KCN Minh Đức (198 ha): đã hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng và 

được UBND tỉnh quyết định cho thuê khoảng 45,6 ha đất để thực hiện dự án, và 

chủ đầu tư đang đầu tư hạ tầng KCN trên phần diện tích đất đã được bàn giao. 

Đối với diện tích đất còn lại của KCN, chủ đầu tư đang tiếp tục thực hiện các 

thủ tục đền bù, GPMB theo quy định. Trong KCN đã tiếp nhận được 30 dự án 

đầu tư, trong đó 24 dự án có vốn đầu tư trong nước và 6 dự án có vốn đầu tư 

nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.283 tỷ đồng và 9,5 triệu 
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USD. Tổng diện tích đất thuê trên 38 ha, bằng 28% diện tích đất công nghiệp có 

thể cho thuê (136ha).  

- KCN Yên Mỹ II (190 ha): đã hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng và 

được UBND tỉnh quyết định cho thuê khoảng 92 ha đất để thực hiện dự án. Hiện 

tại, chủ đầu tư đang đầu tư xây dựng hạ tầng KCN trên phần diện tích đất đã thu 

hồi và bắt đầu cho thuê lại đất để thực hiện dự án đầu tư trong KCN. 

- Các KCN còn lại gồm: KCN Kim Động (100 ha) đã được phê duyệt 

phương án đền bù GPMB cho phần diện tích khoảng 47 ha và thực hiện thủ tục 

thu hồi đất. KCN Minh Quang (150 ha) và KCN Yên Mỹ (280 ha) đang thực 

hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư. KCN Lý Thường Kiệt (300 ha) và 

KCN Tân Dân (200 ha) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thực hiện theo cơ 

chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại 

Quyết định số 1621/2007/QĐ-TTg ngày 29/11/2007. Đến nay KCN Tân Dân đã 

được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 

27/3/2017, với quy mô 200,26 ha; KCN Lý Thường Kiệt đang xác định lại ranh 

giới KCN để lập, trình quy hoạch chi tiết xây dựng KCN theo quy định. 

Việc triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN nhìn chung đảm bảo sự 

thống nhất, tuân thủ theo quy hoạch được duyệt. Các KCN được quy hoạch đều 

có vị trí thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng, kết nối hạ tầng giao thông 

đối ngoại, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư nên có điều kiện phát triển nhanh. 

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng, bảo vệ môi trường được quan tâm chú 

trọng ngay từ khâu lập quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý vận hành KCN, 

đáp ứng mục tiêu và yêu cầu phát triển bền vững. Chủ đầu tư hạ tầng các KCN 

đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm trong quản lý hoạt động xây dựng, bảo vệ 

môi trường khi vận hành hoạt động, từ đó chủ động hơn trong tham gia quản lý 

hoạt động của các doanh nghiệp. Cả 03 khu công nghiệp (Phố Nối A, Dệt may 

Phố Nối, Thăng Long II) được thành lập và hoạt động đều đã đầu tư xây dựng 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đáp ứng yêu cầu hoạt động của các 

doanh nghiệp trong KCN.  

b. Tình hình thu hút đầu tư và quản lý hoạt động dự án tại các KCN:  

Tính đến nay, trong các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận được 359 dự 

án đầu tư, trong đó có 158 dự án có vốn đầu tư trong nước và 201 dự án có vốn 

đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 22 nghìn tỷ đồng và 

trên 3,3 tỷ USD, tổng diện tích đất đã cho thuê khoảng 685 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 

khoảng 75,5% (685/907 ha). Trong số các dự án đầu tư vào trong KCN có 300 

dự ánđang hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm 175 dự án có vốn đầu tư nước 

ngoài và 125 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm trên 84,5% tổng số dự án 

đầu tư còn hiệu lực. Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 2.760 triệu USD, 

bằng 84% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án có có vốn đầu tư nước ngoài 

và 15.200 tỷ đồng, bằng 70% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án có vốn 

đầu tư trong nước.  
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Công tác giám sát tình hình đầu tư thực hiện dự án của các doanh nghiệp 

được thực hiện thường xuyên liên tục, đảm bảo việc đầu tư xây dựng theo đúng 

quy hoạch, đúng tiến độ, mục tiêu đầu tư, thực hiện nghiêm chỉnh các chính 

sách pháp luật về lao động, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật 

hiện hành. Khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp được hỗ trợ 

và giải quyết nhanh, kịp thời. Qua đó, các dự án đầu tư vào trong các KCN có 

tiến độ triển khai nhanh, phần lớn đã đi vào hoạt động sản xuất ổn định. Số dự 

án chậm triển khai thực hiện chiếm tỷ lệ thấp, chủ yếu là các dự án quy mô nhỏ. 

Việc triển khai đầu tư thực hiện dự án và hoạt động sản xuất của các doanh 

nghiệp trong KCN đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển công nghiệp, 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên, tạo ra giá trị doanh thu hàng năm 

khoảng 4,5 tỷ USD, giá trị xuất khẩu khoảng 2,2 tỷ USD, giá trị nhập khẩu 

khoảng 1,5 tỷ USD, thu ngân sách nội địa khoảng 1.800 tỷ đồng; giải quyết việc 

làm với thu nhập ổn định cho khoảng 47.400 lao động, an ninh - trật tự trong các 

doanh nghiệp, quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường được nâng cao, tạo 

điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp bền vững hơn trong 

các năm tiếp theo.   

3.3. Đánh giá về tình hình địa lý, kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên 

Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng 

kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng 

Ninh nên Hưng Yên rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và giao thương với 

các tỉnh lân cận. Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên có tốc độ phát triển kinh 

tế khá. Việc tăng trưởng mạnh mẽ nền kinh tế của tỉnh đi đôi cùng việc xây 

dựng và phát triển nhanh chóng các khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị mới và 

các làng nghề tập trung cũng như các hoạt động thông thương với các tỉnh lân 

cận… đã kéo theo nhu cầu sử dụng xăng dầu phục vụ sản xuất ngày càng tăng 

và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Bên 

cạnh những nguy cơ chủ quan tiềm ẩn xảy ra sự cố tràn dầu thì với hệ thống 

giao thông đường bộ, đường thủy phát triển có thể xảy xa ảnh hưởng sự cố tràn 

dầu từ các tỉnh lân cận như: Dầu không rõ nguồn gốc trôi dạt vào bờ sông, bãi 

bồi trên địa bàn tỉnh… 

Tuy rằng trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa ghi 

nhận sự cố tràn dầu nhưng tác động, ảnh hưởng của dầu tràn đối với môi trường 

rất phức tạp. Dầu tràn có thể gây tổn hại môi trường, sức khỏe cộng đồng, kinh 

tế - xã hội, các nguồn tài nguyên cũng như dẫn đến việc phải thực hiện các 

chương trình khôi phục và làm sạch tốn kém và lâu dài. Các tác động dầu tràn 

lên môi trường thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy công tác phòng 

ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu có ý nghĩa hết sức quan trọng, đòi hỏi sự vào vào 

cuộc phối hợp của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân 

cận. 
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CHƯƠNG 4 

ĐÁNH GIÁ NGUỒN TIỀM ẨN NGUYCƠ TRÀN DẦU CỦA TỈNH 

 

 4.1. Thống kê các sự cố tràn dầu đã xảy ra tại Hưng Yên 

Hưng Yên là một tỉnh đồng bằng, không tiếp giáp biển, không có hoạt 

động thăm dò dầu khí nên trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

chưa ghi nhận sự cố tràn dầu 

 4.2. Các nguồn tiềm ẩn nguy cơ tràn dầu 

Với đặc điểm của tỉnh Hưng Yên, tổng quan các nguồn tiềm ẩn nguy cơ 

tràn dầu bao gồm: 

 4.2.1.  Nguy cơ tràn dầu tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu 

Hiện tại,Hưng Yên chưa có kho chứa xăng dầu. Việc cung cấp, phân phối 

xăng dầu cho các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều 

được vận chuyển từ các tỉnh, thành lân cận như: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, 

Thái Bình... phân phối cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong tỉnh.Hiện 

naytrên địa bàn tỉnh có 179 cửa hàng bán lẻ xăng dầu với tổng dung tích bể chứa 

khoảng 7072 m3(Chi tiết tại phụ lục 3) chủ nằm trên các đường quốc lộ, tỉnh lộ 

thuận lợi cho việc phát triển giao thông. 

Bảng 4.1. Số lượng cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

STT Huyện/ thành phố 
Số cửa hàng 

xăng dầu 

Tổng dung 

tích bể chứa 

 (m3) 

1 TP Hưng Yên 15 905 

2 Huyện Tiên Lữ 10 325 

3 Huyện Phù Cừ 13 540 

4 Huyện Kim Động 14 440 

5 Huyện Ân Thi 20 630 

6 Huyện Khoái Châu 37 1236 

7 Huyện Yên Mỹ 24 916 

8 Huyện Văn Giang 12 450 

9 Huyện Mỹ Hào 18 880 

10 Huyện Văn Lâm 16 750 
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Nguy cơ xảy ra SCTD có thể do một số nguyên nhân sau: 

- Sự cố thiên tai: 

+ Do thiên tai gây sạt lở các tường bao, bồn chứa gây thủng hoặc rò rỉ; 

- Sự cố do kỹ thuật: 

+ Các bồn chứa xăng dầu, đường ống dẫn xăng dầu tại kho bị rò rỉ, bị 

thủng, vỡ do không được bảo dưỡng thường xuyên 

+ Phun trào dầu, sự cố này xảy ra khi hư hỏng các trang thiết bị, máy móc 

trong quá trình hoạt dộng bơm rót 

- Sự cố do tai nạn: 

+ Các ống dẫn xuất nhập xăng dầu, trạm cấp phát xăng dầu bị vỡ do các 

nguyên nhân chủ quan và khách quan, bị va đạp bởi các phương tiện giao thông. 

+ Phương tiện va chạm gây nên sự cố: Sự cố này xảy ra do nguyên nhân 

chủ quan và khách quan mà các phương tiện xuất, nhập dầu có thể va chạm với 

các công trình trong kho hoặc các phương tiện khác. 

- Do phá hoại. 

 4.2.2. Nguy cơ tràn dầu tại các đại lý xăng dầu trên sông 

Theo thống kê hiện nay có 01 cửa hàng xăng dầu trên sông trên địa bàn 

tỉnh là CH BLXD Sông Hồng (Tàu dầu HY0332) tại Bến phà xã Tân Châu- 

Khoái Châu thuộc DNTN xăng dầu Sông Hồng. 

Nguy cơ xảy ra tràn dầu chủ yếu là tại các cây xăng, dầu trên sông là khi 

bơm tiếp xăng vào bồn và bơm nhiên liệu từ bồn ra các phương tiện. 

 4.2.3.  Nguy cơ tràn dầu tại bến thủy nội địa 

Trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa có cảng, hiện tại có 

111 bến thủy nội địa, có tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ phục 

vụ cho bốc dỡ nội bộ hàng vật liệu, nông sản, lương thực... vận chuyển liên hoàn 

từ đường thủy qua đường bộ. 

Tại các bến thủy nội địalà nơi tập trung tàu thuyền là nơi có thể xảy ra 

tràn dầu do các nguyên nhân sau: 

- Tàu va chạm gây nên sự cố: Do mưa bão hoặc do một số nguyên nhân 

khác mà tàu có thể va chạm mạnh vào cảng hoặc va chạm với các loại tàu khác 

nhau trong khu vực gây nên SCTD.  

- Sự cố trong quá trình xuất, nhập dầu từ tàu chở dầu vào các phương tiện 

chứa do sự cố xảy ra. 

- Từ các hoạt động của tàu neo đậu thuyền như nước thải chứa dầu phát 

sinh từ xúc rửa tàu. 

-  Các sự cố trong quá trình bơm, hút dầu lên tàu. 
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 4.2.4. Nguy cơ tràn dầu từ đường ống dẫn dầu chạy qua địa bàn tỉnh 

 Tuyến đường ống dẫn xăng dầu đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên do Chi 

nhánh Xăng dầu Hưng Yên (thuộc Công ty Xăng dầu B12) quản lý, có chức 

năng vận chuyển xăng dầu từ kho Hải Dương đi kho K133 (Phú Xuyên - Hà 

Nội) và kho K135 (Kim Bảng - Hà Nam). 

 Tuyến đường ống đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có chiều dài khoảng 27 

km, gồm hai đường ống (một đường ống dẫn xăng và một đường ống dẫn dầu), 

đi qua 07 xã thuộc huyện Ân Thi (Bãi Sậy, Tân Phúc, Quang Vinh, Đào Dương, 

Vân Du, Xuân Trúc và Quảng Lãng) và 6 xã thuộc huyện Khoái Châu (Việt 

Hòa, Phùng Hưng, Đại Hưng, Liên Khê, Chí Tân và Đại Tập), tiếp theo đi qua 

sông Hồng sang Phú Xuyên - Hà Nội. 

Nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu chủ yếu là do các nguyên nhân sau: 

- Hệ thống đường ống dẫn dầu đã được đưa vào sử dụng lâu năm, tiềm ẩn 

nguy cơ bục, vỡ, rò rỉ 

- Do tác động từ con người và các sự cố thiên tai: Động đất, mưa bão, 

cháy nổ... 

- Do sự bất cẩn của công nhân trong quá trình thao tác, vận hành hệ thống 

đường ống 

- Do việc khai thác cát và hoặc tàu thuyền neo đậu trong phạm vi đường 

ống vượt sông. 

4.2.5. Nguy cơ tràn dầu trên các tuyến đường thủy nội địa 

Với tiềm năng sẵn có về hệ thống đường thủy nội địa cũng như để đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giảm tải cho hệ thống đường bộ của 

tỉnh nên hoạt động vận tải đường thủy nội địa của Hưng Yên tương đối phát 

triển. Tổng số phương tiện vận tải thủy dã đăng ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

vào khoảng 478 phương tiện các loại  

Với mật độ phương tiện vận tải thủy lớn có thể xảy ra sự cố va chạm giữa 

các phương tiện trên các tuyến đường thủy nội địa và khu neo đậu của tàu thuyền 

làm tràn đổ nguyên liệu ảnh hưởng đến môi trường và đường bờ 

4.3. Đặc điểm và tính chất hóa lý của các loại dầu hiện có trong tỉnh 

 4.3.1.Dầu Diesel (DO) 

Là một loại nhiên liệu lỏng, sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ có thành phần 

chưng cất từ giữa dầu hoả (Kerosene) và dầu bôi trơn (lubricating oil). Chúng 

thường có nhiệt độ bốc hơi từ 175 đến 370ºC. Các nhiên liệu Diesel nặng hơn, 

với nhiệt độ bốc hơi 315 đến 425ºC. 
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Bảng 4.2. Các thông số kỹ thuật của dầu Diesel 

 

Các tiêu chuẩn chất lượng của nhiên liệu Diesel 
Loại nhiên liệu Diesel 

DO(0.5% S) DO (1.0% S) 

Chỉ số cetan ≥ 50 ≥ 45 

Thành phần chưng cất, tºC 

50% được chưng cất ở  

90% được chưng cất ở  

 

280ºC 

370ºC 

 

280ºC 

370ºC 

Độ nhớt động học ở 20ºC (đơn vị cSt: xenti-Stock) 1.8-5.0 1.8-5.0 

Hàm lượng S(%) ≤ 0.5 ≤ 1.0 

Độ tro (% kl) ≤ 0.01 ≤ 0.01 

Độ kết cốc (%) ≤ 0.3 ≤ 0.3 

Hàm lượng nước, tạp chất cơ học (% V) ≤ 0.05 ≤ 0.05 

Ăn mịn mảnh đồng ở 50ºC trong 3 giờ  Nº1 Nº1 

Nhiệt độ đông đặc, tºC ≤ 5 ≤ 5 

Tỷ số A/F 14.4 14.4 

 4.3.2.Dầu nhiên liệu (FO) 

Có hai loại chính 

- Dầu FO nhẹ có độ sôi 200-300ºC, tỷ trọng 0.88-0.92. 

- Dầu FO nặng có độ sôi lớn hơn 320ºC và tỷ trọng 0.92 - 1.0 hoặc cao 

hơn. 

Tỷ trọng dầu ngoài phụ thuộc vào nhiệt độ còn phụ thuộc vào thành phần 

chất, độ nhớt, nguồn gốc địa lý…Trung bình ở khoảng 0,9, nhẹ hơn nước. 

Độ nhớt của FO rất cao và thay đổi trong phạm vi rộng từ 250 - 7.000 đơn 

vị Red-Wood chuẩn. 

Dầu FO có thể đem chưng cất trong chân không để cho ra dầu bôi trơn, 

sáp hay nhựa đường và dầu DO, tùy theo loại dầu thô ban đầu. 

 4.3.3.Dầu hỏa 

Là hỗn hợp của các hydrocacbon lỏng, không màu, dễ bắt cháy. Nó thu 

được từ quá trình chưng cất phân đoạn dầu thô, có tỷ trọng khoảng 0.78 - 0.83, 

nhiệt độ sôi từ 160 - 280ºC. Chủ yếu được sử dụng để thắp sáng và đun nấu. 

Ngoài ra, dầu hoả còn được sử dụng làm dung môi, để đốt lò trong công nghiệp. 

Hiện nay, được sử dụng chủ yếu làm nhiên liệu cho máy bay phản lực. 

 4.3.4.Xăng 

Là hỗn hợp phức tạp của các hydrocacbon nhẹ, nhiệt sôi trong khoảng 30-

250ºC. Xăng được sản xuất chủ yếu từ dầu mỏ, condensate, than đá, đá phiến 

nhiên liệu. Xăng chủ yếu được dùng làm nhiên liệu trong động cơ chế hòa khí có 

bộ đánh lửa và dùng làm dung môi công nghiệp. 
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 4.3.5.Dầu thải sau sử dụng 

Dầu  thải là dầu sau khi sử dụng xong được thải bỏ, là chất nhờn có màu 

đen, quánh lại, không hoà tan trong nước, bền vững và có chứa các chất hóa học 

độc hại và các kim loại nặng, nó phân hủy rất chậm. Trong suốt quá trình sử 

dụng dầu, chúng có thể bị nhiễm bụi, kim loại nặng nguy chứa những chất hóa 

học độc hại do quá trình cacbon hoá xảy ra trong lúc sử dụng, đó là nước, nhiên 

liệu đốt cháy chưa hết và các sản phẩm oxy hóa dầu sinh ra trong quá trình độn 

cơ làm việc và thu hồi… Tất cả chúng bị lơ lửng trong dầu tạo ra axit, nhựa, cặn 

bùn khiến cho độ nhớt thay đổi mạnh, nhiệt độ bắt cháy hạ thấp, trị số axit, hàm 

lượng chất cơ học, hàm lượng nước tăng cao. 

 4.4. Diễn biến của dầu tràn 

Khi tràn dầu, dầu sẽ trải qua một số quá trình như lan truyền, bay hơi, hòa 

tan, phân tán (khuếch tán) vào trong cột nước (tạo thành nhũ tương dầu trong 

nước), phần còn lại của lớp dầu bề mặt cũng bị nước nhiễm vào (tạo thành nhũ 

tương nước trong dầu), phân hủy sinh học, lắng đọng 

Các quá trình này diễn ra song song, đan xen với nhau và phụ thuộc vào 

vị trí sự cố tràn dầu, lượng dầu tràn, thành phần hóa học của dầu, điều kiện thủy 

văn và môi trường tại thời điểm xảy ra dầu tràn và được tóm tắt như sau: 

4.4.1.Quá trình lan truyền 

Tốc độ lan truyền của dầu tràn phần lớn phụ thuộc vào độ nhớt của dầu. 

Dầu dạng lỏng với độ nhớt thấp sẽ lan truyền nhanh hơn dầu có độ nhớt cao. Sau 

một vài giờ, thảm nhớt sẽ vỡ ra do khuấy động của nước, chuyển động của gió 

và nước, tạo thành các dải dầu song song với hướng gió. Tốc độ lan truyền của 

dầu tràn được xác định  bằng cấp độ của điều kiện thời tiết thịnh hành. 

4.4.2. Quá trình bay hơi 

Tùy thuộc nhiệt độ bốc hơi của dầu. Xăng, dầu hỏa, dầu diesel là loại sản 

phẩm nhẹ, có khuynh hướng bay hơi hầu như toàn bộ trong vòng một vài ngày, 

trong khi đó các dạng dầu nhiên liệu nặng sẽ có độ bay hơi thấp hơn. Nói chung, 

trong tình trạng thời tiết ôn hòa, các thành phần của dầu với điểm sôi dưới 

200ºC có khuynh hướng bay hơi trong vòng 24 giờ. Độ bay hơi sẽ tăng khi dầu 

lan truyền trên mặt nước, do diện tích bề mặt gia tăng. Ở các khu vực thời tiết 

xấu, vận tốc gió và nhiệt độ cao cung có khuynh hướng làm tăng tốc độ bay hơi. 

4.4.3. Quá trình phân tán 

Là khi thảm dầu vỡ ra thành từng mảnh nhỏ và các giọt nhỏ với nhiều 

kích thước khác nhau. Một số hạt dầu nhỏ hơn sẽ lơ lửng trong cột nước, trong 

khi những giọt lớn hơn thì nổi trở lại trên mặt nước để kết hợp với các giọt dầu 

khác hình thành nên một thảm dầu mới. Các hạt dầu bên trong cột nước có diện 

tích bề mặt lớn hơn và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để diễn ra các quá trình phong 

hóa khác, như hòa tan, phân hủy sinh học và lắng đọng. Tốc độ phân tán phụ 

thuộc rất nhiều vào bản chất của dầu và các điều kiện khác. Quá trình phân tán 
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dầu diễn ra nhanh nhất khi nước động lớn, loại dầu có độ nhớt thấp. Nếu có 

thêm các hóa chất phân tán dầu có thể làm tăng nhanh độ phân tán tự nhiên. 

4.4.4. Quá trình hình thành nhũ tương 

Quá trình này diễn ra khi có sự kết hợp của 2 chất lỏng. Trong dầu, điều 

này liên quan đến diễn biến xảy ra khi các giọt nước trở thành huyền phù trong 

dầu. Nhũ tương kiểu này thông thường rất sệt nhớt và bền hơn dầu nguyên thủy, 

hay có dạng mút màu sôcôla. Các loại nhũ tương sẽ làm cho khối lượng chất ô 

nhiễm gia tăng từ ba đến bốn lần, làm chậm trễ và cản trở quá trình giúp cho dầu 

tiêu tan. Dầu với hàm lượng nhựa asphalt >0,5% có khuynh hướng hình thành 

các dạng nhũ tương ổn định, có thể vẫn dai dẳng trong vài tháng sau khi tràn 

dầu. Các dạng nhũ tương có thể được tách rời thành dầu và nước do được nung 

nóng dưới ánh nắng mặt trời 

4.4.5. Quá trình hòa tan 

Các hợp chất trong dầu hòa tan được trong nước có thể hòa tan vào môi 

trường nước xung quanh. Điều này còn tùy thuộc vào thành phần và tình trạng 

dầu, nó diễn ra nhanh nhất ở nơi nào dầu được phân tán tốt nhất trong cột nước. 

Các thành phần dễ hòa tan nhanh nhất là các hydrocacbon thơm nhẹ. Và đây 

cũng là các thành phần đầu tiên biến mất qua bay hơi 

4.4.6. Quá trình oxy hóa 

Các quá trình oxy hóa dầu hình thành các hợp chất bền gọi là nhựa. Quá 

trình này được tiếp xúc nhờ ánh nắng với mức độ diễn ra tùy thuộc vào loại dầu 

và hình dạng mà thảm dầu phơi dưới nắng. 

4.4.7. Quá trình lắng đọng 

Xảy ra do sự kết dính giữa các hạt trầm tích, hạt lơ lửng với dầu. Ở các 

vùng nước cạn thường có nhiều chất lơ lửng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá 

trình lằng đọng 

4.4.8. Quá trình phân hủy sinh học 

Nước có chứa hàng loạt vi khuẩn có khả năng phân hủy từng phần hoặc 

toàn bộ dầu tràn thành các hợp chất hòa tan được trong nước và cuối cùng thành 

cacbon dioxit và nước. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả của phân hủy 

sinh học là mức độ dinh dưỡng, nhiệt độ và hàm lượng oxy 
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CHƯƠNG 5 

CÁC KHU VỰC CÓ THỂ BỊ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG  

TỪ SỰ CỐ TRÀN DẦU 

Khi SCTD xảy ra, tùy theo đặc điểm địa hình, đặc điểm khí tượng (nhiệt 

độ, gió, hướng gió), lượng dầu tràn và vị trí tràn dầu sẽ quyết định việc lan 

truyền dầu ra môi trường và các khu vực có thể bị tác động, ảnh hưởng từ sự cố. 

 5.1. Các khu vực có thể bị tác động 

Căn cứ vào các nguồn tiềm ẩn có nguy cơ xảy ra SCTD đã nêu tại 

Chương  4 dự báo một số khu vực trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khả năng bị tác 

động bởi sự cố tràn dầu 

Tổng quan các khu vực có thể bị tác động bởi sự cố tràn dầu tại tỉnh Hưng 

Yên được trình bày tổng quan trong Bảng 5.1: 

Bảng 5.1. Các khu vực có thể bị tác động bởi sự cố tràn dầu ở Hưng Yên 

 

Hoạt 

động 

Khu vực có thể  

bị tác động 

Các hoạt động bị  

ảnh hưởng 

Sự cố tại 

các 

đường 

ống dẫn 

xăng, dầu 

Các xã của huyện Ân Thi (Bãi Sậy, Tân Phúc, 

Quang Vinh, Đào Dương, Vân Du, Xuân 

Trúc và Quảng Lãng) và các xã của huyện 

Khoái Châu (Việt Hòa, Phùng Hưng, Đại 

Hưng, Liên Khê, Chí Tân và Đại Tập), 

- Nuôi trồng và đánh bắt 

thủy sản 

- Các khu vực trồng lúa, 

các cây nông nghiệp khác 

Sự cố tại 

các của 

hàng kinh 

doanh 

xăng dầu 

- Phân bố trên toàn tỉnh nhưng những khu vực 

bị tác động lớn tập trung ở các huyện có nhiều 

của hàng kinh doanh xăng dầu: TP Hưng 

Yên, Mỹ Hào, Khoái Châu 

- Khu vực trồng lúa và cây 

ăn quả. 

- Dịch vụ, du lịch. 

- Các khu vực xung quanh 

Sự cố tại 

cây xăng 

dầu trên 

sông 

- Bến phà xã Tân Châu huyện Khoái Châu 

- Hoạt động khai thác, 

đánh bắt, nuôi trồng thủy 

sản 

Các bến 

thủy nội 

địa, khu 

neo đậu 

-Các huyện có các bến thủy nội địa tập trung 

ở địa bàn các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, 

Kim Động, TP Hưng Yên, Tiên Lữ 

- Hoạt động thông thương 

hàng hóa, neo đậu, đưa 

khách ngang sông. 

- Khu nuôi trồng thủy sản. 

Trên các 

tuyến 

đường 

thủy nội 

địa 

- Các tuyến đường thủy nội địa tập trung ở 

các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Kim 

Động, TP Hưng Yên, Tiên Lữ 

- Hoạt động vận tải thủy 

nội địa, neo đậu... 

- Hoạt động khai thác, 

đánh bắt, nuôi trồng thủy 

sản 
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5.1.1.Các khu vực có đường ống xăng dầu đi qua ở hai huyện Ân Thi 

và Khoái Châu. 

Đường ống xăng dầu chạy qua các xã thuộc hai huyện Ân Thi và Khoái 

Châu đi qua các khu vực trồng lúa, cây ăn quả của nhân dân. Đặc biệt có chạy 

qua sông Hồng rồi sang Phú Xuyên - Hà Nội. Với đặc điểm là nơi có lượng tàu 

thuyền lưu thông lớn nên tiềm ẩn nguy cơ va chạm với các đường ống dẫn dầu 

gây ra các sự cố tràn dầu và khi xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước phục 

vụ tưới tiêu cũng như các khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy sản lân cận. 

 Chi tiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu tại các đường ống 

dẫn xăng dầu chạy qua địa bàn tỉnh Hưng Yên được thể hiện tại Phụ lục 6 

5.1.2. Các khu vực bị tác động do sự cố tràn dầu xảy ra tại các cửa hàng 

kinh doanh xăng dầu 

Theo hiện trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

thì một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu có lượng tồn trữ lớn gồm 41 cửa hàng, được 

phân bố trên địa bàn các huyện và tập trung chủ yếu ở huyện Mỹ Hào, huyện 

Khoái Châu và thành phố Hưng Yên: 

- Thành phố Hưng Yên có 08 cửa hàng: CH BLXD Số 97 Yên Lệnh (75 

m3), CH BLXD số 74-An Tảo (75m3), CH BLXD số 75-An Vũ (75m3), CH 

BLXD số 76-Minh Khai (75m3), CH BLXD số 77-Phố Hiến (75m3), CH BLXD 

số 70-Hiến Nam (100m3), CH BLXD Hồng Nam (80m3), CH BLXD Phương 

Chiểu (100m3), 

- Huyện Văn Lâm có 05 cửa hàng: CH BLXD Thành An (75m3), CH 

BLXD số 94-Trưng Trắc (75m3),  CH BLXD số 95-Như Quỳnh (75m3), CH 

BLXD Hoàng Thọ - CN Hưng Yên (75m3), CH BLXD số 1 – Công ty CP xây 

lắp I Petrolimex(75m3) 

- Huyện Văn Giang có 02 cửa hàng: CH BLXD số 87-Vĩnh Khúc (75m3), 

CH BLXD và đại lý hàng hóa Đông Đô(75m3) 

- Huyện Mỹ Hào có 07 cửa hàng: CH BLXD Bạch Sam (95m3), CH 

BLXD số 93-Dị Sử (75m3), CH BLXD số 88-Yên Nhân (75m3), CH BLXD 

Phùng Chí Kiên (75m3), CH BLXD số 1 Minh Đức (75m3), CH BLXD số 80 

Mỹ Hào Bắc (75m3), CH BLXD Bảo Sơn(75m3) 

- Huyện Yên Mỹ có 05 cửa hàng: CH BLXD Á Châu (100m3), CH BLXD 

số 43-Mỹ Văn (75m3), CH BLXD số 90-Phú Mỹ (75m3), CH BLXD số 79 Yên 

Mỹ (100m3), CH BLXD Việt Nhật (75m3) 

- Huyện Khoái Châu có 05 cửa hàng: CH BLXD số 44-Châu Giang 

(75m3), CHXD số 91-Tân Dân (75m3), CH BLXD số 78-Việt Hòa (75m3), 

CHXD Yên Bình (75m3), CH BLXD Thăng Long(75m3) 
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- Huyện Ân Thi có 04 cửa hàng: CH BLXD Bến xe Ân Thi (80m3), CH 

BLXD số 82-Bình Trì (75m3), CH BLXD số 99-Quán Cháo (75m3), CH BLXD 

số 85-Từ Ô (75m3). 

- Huyện Kim Động có 02 cửa hàng: CH BLXD số 38-Kim Động (75m3), 

CH BLXD số 40 Hiệp Cường (75m3) 

- Huyện Phù Cừ có 02 cửa hàng: CH BLXD số 33 Trần Cao (75m3), CH 

BLXD số 83-Tống Phan (75m3). 

- Huyện Tiên Lữ có 02 cửa hàng: CH BLXD số 98-Hoàng Ngân (75m3), 

CH BLXD số 41-Phố Giác (75m3). 

Khi sự cố xảy ra, xăng dầu có thể theo hệ thống thoát nước, thoát ra ngoài 

môi trường hoặc ngấm xuống đất. Tuy lượng dầu tràn ra ngoài môi trường 

thường không nhiều, khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường không cao nhưng 

sự cố tràn dầu từ các cửa hàng kinh doanh xăng/dầu có nguy cơ gây cháy nổ 

cao. 

Nếu sự cố tràn dầu xảy ra tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thì các 

khu vực có thể bị ảnh hưởng: 

- Khu dân cư xung quanh các cửa hàng kinh doanh xăng dầu  

- Khu vực trồng lúa và cây ăn quả 

- Khu dịch vụ, du lịch. 

  5.1.3. Các khu vực bị tác động do sự cố tràn dầu xảy ra tại các cây xăng 

dầu ven sông 

Nhìn chung, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên sông trên địa bàn tỉnh chỉ 

ở mức quy mô nhỏ thuộc huyện Khoái Châu (dung tích bồn chứa là 50 m3). Các 

cây xăng này cung cấp chủ yếu cho các phương tiện tàu, thuyền lưu thông, vận 

chuyển hàng hóa trên sông  

Do đó, nếu SCTD xảy ra sẽ ảnh hưởng cục bộ tại khu vực quanh cửa hàng 

kinh doanh xăng, dầu và ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản 

trên sông. 
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Hình 5.1. Các khu vực bị ảnh hưởng do sự cố tràn dầu tại các cửa hàng  

kinh doanh xăng dầu 

  5.1.4.  Các khu vực bị tác động do sự cố tràn dầu xảy ra tại bến thủy nội 

địa, khu neo đậu tàu thuyền 

Các bến phà, đò, bến thủy nội địa là nơi tập trung các phương tiện tàu 

thuyền chở dầu, hàng, người với mật độ qua lại và khối lượng chuyên chở ngày 

càng gia tăng. Vì vậy tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu khá cao. 

Khi xảy ra sự cố tràn dầu sẽ ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh các 

bến thủy nội địa, khu neo đậu và ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt, nuôi trồng 

thủy sản xung quanh. 
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5.1.5. Các khu vực bị tác động do sự cố tràn dầu xảy ra trên các tuyến 

đường thủy nội địa 

Với mật độ vận chuyển dày đặc của các phương tiện vận tải thủy nội địa 

và ngày càng có xu hướng gia tăng trên các tuyến vận tải thủy nội địa trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên. Vì vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên các 

tuyến đường thủy nội địa 

Khi xảy ra sự cố tràn dầu sẽ ảnh hưởng đến các tuyến vận tải thủy nội địa, 

tập trung ở trên 2 con sông do Trung ương quản lý là sông Hồng và sông Luộc, 

các khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, các khu vực neo đậu của khu vực xảy 

ra sự cố tràn dầu 

 

Hình 5.2. Các khu vực bị ảnh hưởng do sự cố tràn dầu tại bến thủy nội địa, 

khu neo đậu tàu thuyền và các tuyến đường thủy nội địa
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5.2.Tác động của sự cố tràn dầu 

Tác động dầu tràn đối với môi trường rất đa dạng và phức tạp. Dầu tràn có 

thể gây tổn hại môi trường, sức khỏe cộng đồng, kinh tế - xã hội, các nguồn tài 

nguyên nhạy cảm cũng như dẫn đến việc phải thực hiện các chương trình khôi 

phục và làm sạch tốn kém và lâu dài. Bên chịu trách nhiệm gây ra dầu tràn phải 

bồi thường các thiệt hại về kinh tế - xã hội và môi trường cũng như cho các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các tác động dầu tràn lên môi trường thể hiện qua 

nhiều hình thức khác nhau. 

 5.2.1. Đối với đa dạng sinh học 

Tác động của dầu tràn ra môi trường đối với đa dạng sinh học bao gồm: 

- Dầu gây ô nhiễm môi trường làm chết các loài sinh vật sống ở sông hay 

ven bờ (trứng, ấu trùng, sinh vật nhỏ và sinh vật trưởng thành…) do thiếu oxy 

hòa tan trong nước và làm tăng nồng độ dầu trong nước gây ô nhiễm nghiêm 

trọng tới môi trường nước; 

-  Giảm khả năng sinh sản, phát triển và tác động lâu dài lên hệ sinh thái; 

- Gây chết các loài sinh vật làm mồi ăn cho các loại sinh vật khác. 

- Làm giảm đa dạng nguồn gen các loài. 

 5.2.2. Đối với sức khỏe con người 

Mỗi khi SCTD xảy ra, cháy nổ là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với con 

người. Ngoài ra các tác động khác của dầu tràn đối với sức khỏe con người gồm: 

- Tác động do trực tiếp tiếp xúc bên ngoài với dầu: Có thể bị ung thư; Gây 

ngứa, sưng tấy, viêm và lở loét; Gây đau đầu, sốc, choáng, chóng mặt, ngất xỉu, 

nghẹt thở và có thể tử vong. Nguy cơ ung thư, bệnh tật. 

- Gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí, làm nhiễm độc các loài 

thực vật, động vật và con người. 

- Dầu gây ô nhiễm nguồn nước mặt, ngấm vào nước. 

Để tránh tác động của dầu tràn đối với sức khỏe, người dân phải tuân thủ 

nghiêm ngặt các biện pháp an toàn khi phải tiếp xúc với dầu tràn, tránh sử dụng 

các thực phẩm hải sản từ vùng có SCTD tác động cho đến khi có các kết luận 

chính thức của cơ quan có thẩm quyền về sự an toàn của chúng.  

 5.2.3. Đối với kinh tế - xã hội 

Sự cố tràn dầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế, 

đặc biệt là ngành nuôi trồng – đánh bắt thủy sản và du lịch. 

- Các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

Sự cố tràn dầu làm ô nhiễm môi trường, gây tổn hại đến các hệ sinh thái 

nên làm giảm các loài thủy sản, đặc biệt là các loài cá. Đây là thiệt hại lớn đối 

với ngành thủy sản và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân khu vực 

bị tác động. 
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Sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường nước mặt và nước ngầm, mức độ 

có thể kéo dài nhiều năm do đó cần phải mất một thời gian mới có thể khôi phục 

lại các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt tại khu vực. 

- Hoạt động du lịch 

Do điều kiện đặc thù của ngành du lịch gắn liền với môi trường nên sẽ bị 

ảnh hưởng không nhỏ khi sự cố xảy ra. Dầu gây ô nhiễm, phá hủy các hệ sinh 

thái tự nhiên và nhân tạo làm giảm lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.  

- Sản xuất nông nghiệp 

Tràn dầu có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất 

nông nghiệp. Dầu tràn có thể xâm nhập vào đất nông nghiệp gây nhiễm độc, 

thấm vào hệ thống nước ngầm gây ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động sản xuất. 

Dầu còn làm ô nhiễm nguồn mặt, đây lại là nguồn cung cấp nước tưới tiêu chính 

cho nông nghiệp.   
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CHƯƠNG 6 

PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ, NHÂN LỰCỨNG PHÓ 

SỰ CỐ TRÀN DẦU VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

Công tác ƯPSCTD là công việc của toàn xã hội. Do đó, khi có sự cố xảy 

ra, có thể huy động, điều động các phương tiện, trang thiết bị tham gia ƯPSCTD 

từ các đơn vị trong tỉnh hoặc có thể huy động sự trợ giúp từ các nguồn lực bên 

ngoài tỉnh. 

 6.1. Phương tiện, trang thiết bị 

Đến thời điểm hiện tại, do tỉnh Hưng Yên chưa có một cơ quan/bộ phận 

chuyên trách thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố tràn dầu xảy ra trong tỉnh nên 

tỉnh chưa có các trang thiết bị ứng phó với sự cố tràn dầu. 

Tuy nhiên, để phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tổng hợp  

danh mục trang thiết bị có thể dùng để ƯPSCTD trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại 

Phụ lục 4) 

Bên cạnh đó, một số đơn vị đã có trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tìm 

kiếm cứu nạn và một số cơ sở kinh doanh xăng dầu đã có trang bị trang thiết bị 

phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu có thể xem xét phối hợp phục vụ cho 

công tác ứng phó SCTD. 

 6.2. Nhân lực ứng phó  

Nguồn nhân lực có thể huy động để ứng phó với sự cố tràn dầu có thể từ 

các lực lượng sau: 

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 

- Lực lượng thường trực của  Bộ CHQS tỉnh, lực lượng thường trực của 

Ban CHQS các huyện, thành phố, Trung đoàn DBĐV 126/Bộ CHQS tỉnh, lực 

lượng DQTV, DBĐV các huyện, thành phố; 

- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông đường 

bộ, đường sắt, Phòng cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát phòng 

chống tội phạm về môi trường - Công an Tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên; 

- Sở Y tế; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Sở Giao thông và Vận tải tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Hưng Yên; 

- Đoàn Thanh niên; 
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6.3. Nguồn lực bên ngoài 

Trong trường hợp xảy ra sự cố vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh Hưng 

Yên, UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố Thiên tai và Tìm 

kiếm Cứu nạn huy động thêm lực lượng từ các bộ ngành chức năng, UBND các 

tỉnh thành lân cận. 

Công tác ƯPSCTD ngoài hiện trường đòi hỏi cũng cần có sự phối hợp 

chặt chẽ của nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau và tính hiệu quả của việc lựa chọn 

phương án trong công tác ứng cứu. Trên địa bàn khu vực miền Bắc hiện nay đã 

có một số đơn vị có lực lượng ƯPSCTD như: 

- Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc (Công ty 128 quân 

chủng Hải quân - NOSRCEN): Địa chỉ trụ sở chính: Phường Đông Hải  - Quận 

Hải An - TP. Hải Phòng, Điện thoại: 03103766467 

 6.4. Kế hoạch đầu tư, mua sắm phương tiện và trang thiết bị ứng phó 

Hiện trạng trang thiết bị và phương tiện thống kê trên đây có thể đảm bảo 

cho công tác ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh và các cơ sở ở mức 1 (dưới 20 tấn). 

Để đảm bảo công tác ứng phó SCTD được kịp thời và hiệu quả, đề xuất 

UBND tỉnh ký kết thỏa thuận, hợp đồng triển khai ứng phó ngay với các cơ 

quan, đơn vị chuyên nghiệp thích hợp (Trung tâm ƯPSCTD khu vực miền Bắc). 

Khi xảy ra sự cố BCH lập tức thông báo cho các cơ quan, đơn vị này để sẵn 

sàng phương tiện và trang thiết bị khi cần trong trường hợp xét không thể ứng 

phó được. 

 6.4.1.Cấp cơ sở 

Theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg thì các cảng, cơ sở và dự án hoạt 

động có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh phải: 

+ Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Kế hoạch 

ứng phó sự cố tràn dầu.  

+ Có phương án đầu tư trang thiết bị, vật tư để từng bước nâng cao năng 

lực tự ứng phó; tiến hành ký kết thỏa thuận, hợp đồng triển khai ứng phó với các 

cơ quan, đơn vị thích hợp. 

Mỗi cơ sở đều có đặc điểm riêng về hoạt động kinh doanh, quy mô sản 

xuất, lượng/loại hàng hóa nhập, thiết kế/bố trí mặt bằng, vị trí, tốc độ/hướng 

dòng chảy, thủy triều,… nên Kế hoạch và trang bị thiết bị của mỗi cơ sở không 

giống nhau. Danh mục chủng loại và số lượng phương tiện, trang thiết bị cần 

đầu tư cho mỗi cơ sở được xác định phù hợp với Kế hoạch ứng phó SCTD của 

cơ sở trên nền tảng khảo sát kỹ các điều kiện của cơ sở  

 6.4.2.Cấp khu vực 

Về việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác ứng phó SCTD ở cấp 

tỉnh: Trước mắt, UBND tỉnh có thể trưng dụng đối đa các trang thiết bị ứng phó 

hiện có của tỉnh (BCH. PCTT&TKCN tỉnh), tại các cơ sở (Chi nhánh xăng dầu 
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Hưng Yên…) đồng thời phối hợp với những nguồn lực bên ngoài (Trung tâm 

ƯPSCTD khu vực miền Bắc) để ứng phó khẩn cấp vì các lý do sau: 

+ Thứ nhất: Tần suất xảy ra SCTD ở tỉnh Hưng Yên là không cao (Đến 

nay chưa ghi nhận vụ tràn dầu nào). Hiện trạng trang thiết bị hiện có của các cơ 

quan và một số cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có thể ứng phó 

SCTD ở mức 1( dưới 20 tấn) 

+ Thứ hai: Kinh phí đầu tư mua sắm các thiết bị phục vụ ứng phó SCTD 

và công tác bảo trì là khá lớn.  

 + Thứ ba: Việc đảm bảo các trang thiết bị này (trong trường hợp mua) sẽ 

gặp khó khăn do phải có kho bảo quản và phân công đơn vị bảo quản. 

 + Thứ tư: Việc đề nghị mua sắm các trang thiết bị này chỉ đáp ứng sự cố 

tràn dầu ở quy mô rất nhỏ, trong trường hợp quy mô lớn phải có sự hỗ trợ từ 

Trung ương; do đó có sự hạn chế đối với việc mua sắm này. 

Vì những lý do trên, khi sự cố vượt tầm kiểm soát của cơ sở, Ban chỉ huy 

ƯPSCTD tỉnh có thể huy động, trưng dụng phương tiện, trang thiết bị của các cơ 

sở gần nơi xảy ra sự cố để ứng cứu kịp thời hoặc hợp đồng, thỏa thuận với đơn 

vị chuyên nghiệp hỗ trợ. Do đó, việc đầu tư mua sắm trang thiết bị của các cơ sở 

ưu tiên các trang thiết bị có tính đa dụng và cơ động cao, dễ sử dụng, dễ vận 

chuyển và đặc biệt phải phù hợp với lực lượng ƯPSCTD của các cơ sở khác 

trong tỉnh. 

Hằng năm, sau các đợt tập huấn, diễn tập và cập nhật kế hoạch. Ban chỉ 

huy ƯPSCTD cần tiến hành đánh giá lại các nguy cơ gây ra sự cố và năng lực 

của tỉnh trong công tác ứng phó, từ đó có kế hoạch mua sắm các phương tiện và 

trang thiết bị phù hợp với tình hình thực tế và nguồn kinh phí của tỉnh. 
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CHƯƠNG 7 

PHÂN CẤP QUY MÔ 

 7.1. Phân loại quy mô sự cố tràn dầu 

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố tràn dầu 

tỉnh Hưng Yên có các quy mô như sau: 

- Sự cố tràn dầu nhỏ (cấp cơ sở): Dưới 20 tấn ; 

- Sự cố tràn dầu trung bình (cấp khu vực): Từ 20 tấn đến 500 tấn; 

- Sự cố tràn dầu lớn (cấp quốc gia): Trên 500 tấn. 

Việc phân loại mức độ sự cố tràn dầu để xây dựng kế hoạch ứng phó và 

xác định mức độ đầu tư trang thiết bị, nguồn lực để chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó 

kịp thời đối với các cấp độ ứng phó khác nhau. 

  7.2. Phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu 

Tùy theo quy mô sự cố mà có sự phân cấp trong ứng phó, gồm 3 cấp ứng 

phó là cấp cơ sở, cấp khu vực, cấp quốc gia. 

 7.2.1. Cấp cơ sở 

- Sự cố tràn dầu xảy ra ở cơ sở: Cơ sở gây ra sự cố chịu trách nhiệm chính 

trong ứng phó, khắc phục sự cố, Chủ cơ sở  hoặc người có thẩm quyền cao nhất 

của cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ huy lực lượng, phương tiện, thiết bị của 

mình hoặc lực lượng, phương tiện, thiết bị trong hợp đồng ứng phó sự cố tràn 

dầu để triển khai thực hiện ứng phó kịp thời. Chủ cơ sở xảy ra sự cố tràn dầu 

chịu trách nhiệm chỉ huy hiện trường. 

- Trường hợp sự cố tràn dầu vượt quá khả năng, nguồn lực tại chỗ không 

đủ tự ứng phó, cơ sở phải kịp thời báo cáo cơ quan chủ quản, Ủy ban nhân dân 

tỉnh trợ giúp, nếu cần thiết chuyển sang cấp ứng phó khu vực. 

 7.2.2. Cấp khu vực 

- Sự cố tràn dầu xảy ra vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở hoặc xảy ra 

sự cố tràn dầu xảy ra không rõ nguyên nhân thì UBND tỉnh chịu trách nhiệm 

ứng phó sự cố và chỉ định  người chỉ huy hiện trường, huy động lực lượng, trang 

thiết bị và tổ chức ứng phó. Đồng thời được phép huy động khẩn cấp nguồn lực 

cần thiết của các cơ sở, Bộ ngành trên địa bàn để ứng phó 

 Đầu mối chủ trì giúp UBND tỉnh tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu là BCH 

PCTT&TKCN tỉnh  

Trong quá trình tổ chức ứng phó, sự cố phát sinh nhiều vấn đề mới vượt 

quá khả năng ứng phó của tỉnh hoặc quá trình ứng phó không đạt hiệu quả thì 

UBND tỉnh báo cáo Quốc gia Ứng phó Sự cố Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn để 

chuẩn bị phương án hỗ trợ, nếu cần thiết chuyển cấp ứng phó sang cấp quốc gia. 
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 7.2.3. Cấp Quốc gia 

Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạntrực tiếp 

chỉ đạo, chỉ định người chỉ huy hiện trường; chịu trách nhiệm huy động lực 

lượng, trang thiết bị và tổ chức ứng phó. Trường hợp sự cố tràn dầu vượt quá 

khả năng ứng phó của các lực lượng trong nước, Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự 

cố Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét , 

quyết định việc yêu cầu hỗ trợ từ quốc tế. 

Trong quá trình tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu ở các cấp nêu trên, cơ 

quan chủ trì hoặc chỉ huy hiện trường phải chủ động xử lý, báo cáo kịp thời diễn 

biến sự cố, đề xuất các kiến nghị cần thiết đến cấp có thẩm quyền và chịu trách 

nhiệm với quyết định của mình 

Tuy nhiên theo tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì quy mô 

xảy ra sự cố thường là sự cố cấp khu vực (sự cố tràn dầu vượt quá khả năng ứng 

cứu của cơ sở) và Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm ứng phó sự cố và chỉ 

định người chỉ huy hiện trường, huy động lực lượng, trang thiết bị và tổ chức 

ứng phó 

Phân loại quy mô và phân cấp ứng phó theo quy mô được thể hiện ở hình 

dưới đây. 

 

 

 

 

   

         Cấp cơ sở ≤ 20 tấn 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

                                                                                       Cấp khu vực 20-500 tấn 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

                                                                                  Cấp Quốc gia ≥ 500 tấn 

 

Hình 7.1. Sơ đồ phân cấp ứng phó và mức đô tràn dầu 

cơ sở 

Sở TN&MT 

UBND tỉnh 

 

UBQG 

ƯPSCTT&TKCN 

Kiến nghị | 

Thủ tướng Hỗ trợ quốc tế 

SCTD 

Ngăn chặn, thu gom 

và xử lý 

Giám sát 

Ngăn chặn, thu gom 

và xử lý 

Giám sát 

UBQG 

ƯPSCTT&TKCN 
Ngăn chặn, thu gom 

và xử lý 
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CHƯƠNG 8 

QUY TRÌNH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU 

 8.1. Quy trình tổng thể 

Một quy trình ứng phó sự cố ứng phó đầy đủ bắt đầu từ khi phát hiện sự 

cố cho đến khi  khắc phục xong sự cố. Tùy theo phân cấp ứng phó và phân loại  

mức độ sự cố tràn dầu khác nhau mà người ta có thể chia quy trình ƯPSCTD 

thành nhiều bước. Trong Kế hoạch này, quy trình ƯPSCTD  tỉnh Hưng Yên 

gồm có 4 bước và tập trung vào cấp ứng phó là cấp khu vực, phân loại mức độ 

sự cố tràn dầu mức trung bình với lượng dầu tràn từ 20 đến 500 tấn 

- Bước 1: Thông báo: Bước này nhằm thông báo, cung cấp thông tin đến 

các cơ quan chức năng, các lực lượng liên quan đến sự cố tràn dầu 

- Bước 2: Báo động: Nhằm báo động đến cơ quan chức năng, các lực 

lượng liên quan chuẩn bị lực lượng, huy động lực lượng tham gia ứng phó 

- Bước 3: Tổ chức và triển khai ứng phó sự cố: Tổ chức thu gom dầu tràn, 

công tác bảo vệ an ninh, hậu cần cho việc thu gom 

- Bước 4: Khắc phục sự cố: Đánh giá thiệt hại, bội thường thiệt hại và 

phục hồi môi trường 
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Lãnh đạo cơ sở Cơ quan tiếp nhận thông tin 

(Bộ chỉ huy quân sự tỉnh…) 

 

STNMT Đánh giá, phân tích 

sơ bộ sự cố 

UBND tỉnh 

 

Các Sở, ban, ngành & 

lực lượng liên quan 

UBQG ƯPTT&TKCN 

BCH  

hiện trường 

Phân tích, đánh giá sự cố, xác 

định phương án ứng phó 

Lực lượng an ninh CS PCCC Lực lượng y tế Đội ỨPSCTD Lực lượng thu gom 

Đảm bảo công 

tác an ninh 

Đảm bảo công 

tác PCCC 

 

Cấp cứu khi có 

người bị thương 

 

Quan trắc gió, nồng độ 

dầu trong không khí 

 

Trực tiếp thu gom dầu, 

vệ sinh môi trường 

Lực lượng xử lý dầu 

Xử lý dầu sau 

thu gom 

Khắc phục sự cố 

Sở TNMT Các cơ 

quan, đơn vị 

khác 

Cơ sở  

gây ra 

 sự cố 

Xác định thiệt hại, bồi thường, 

khắc phục môi trường 

Hình 8.1. Quy trình tổng thể ứng phó sự cố tràn dầu 

 

Phát hiện sự cố 
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Mỗi bước có một quy trình cụ thể, có những hoạt động riêng nhằm bảo 

đảm việc chuyển tải thông tin, tổ chức ứng phó một cách nhanh chóng, chính 

xác và hiệu quả nhất 

8.2. Các quy trình tổ chức ứng phó 

8.2.1 Quy trình thông báo 

Do đặc trưng của sự cố tràn dầu là thời gian càng lâu, tác động của điều 

kiện tự nhiên sẽ làm vệt dầu càng lan rộng và công tác ứng cứu trở nên cực kỳ 

khó khăn, tiêu tốn nhiều nhân lực, vật lực và hậu quả ngày càng nghiêm trọng. 

Vì vậy, việc thông báo kịp thời, chính xác về sự cố sẽ giúp các cơ quan, đơn vị 

phụ trách ứng cứu đánh giá đúng tình hình và đưa ra những giải pháp ứng cứu 

hợp lý, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 

Quy trình thông báo sẽ gồm 03 bước sau: phát hiện sự cố (người phát hiện 

sự cố thông báo đến các cơ quan chức năng về sự cố); xác minh thông tin (đánh 

giá tính xác thực của thông tin, vị trí sự cố); đánh giá sơ bộ sự cố và triển khai 

phương án ứng cứu khẩn cấp. 

Bước 1. Phát hiện sự cố 

Mọi tổ chức, cá nhân khi phát hiện sự cố tràn dầu hoặc dấu hiệu của sự cố 

phải báo cáo  ngay về các cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng tiếp nhận 

thông tin về sự cố tràn dầu bao gồm: 

- Chính quyền địa phương nơi gần nhất; 

- Công an huyện, thành phố gần nhất; 

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; 

Hình thức báo cáo có thể bằng điện thoại hoặc trực tiếp đến trụ sở các cơ 

quan tiếp nhận báo cáo, hình thực báo cáo có thể bằng miệng hoặc bằng văn 

bản. Nội dung thông báo có thể vắn tắt, tuy nhiên để việc triển khai ứng phó 

hiệu quả, các tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện sự cố cần ghi nhận đầy đủ  nhất 

có thể các thông tin về sự cố (mẫu hướng dẫn báo cáo tại phụ lục 1): 

- Ngày giờ quan sát thấy dầu tràn; 

- Vị trí vệt dầu hay sự cố; 

- Nguồn và nguyên nhân gây ra tràn dầu (nếu xác định được); 
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- Thông tin về tai nạn hàng hải (vị trí tàu bị nạn, thông tin về tàu bị nạn, 

số người trên tàu, tình trạng thương vong, lượng dầu trên tàu, lượng dầu tràn...) 

nếu xảy ra sự cố va đâm tàu; 

- Ước tính lượng dầu tràn; 

- Mô tả vệt dầu: hướng trôi dạt, dộ dài, rộng và màu sắc dầu trôi dạt; 

- Loại và đặc tính của dầu tràn (nếu biết); 

- Tên, nghề nghiệp và địa chỉ liên hệ của người phát hiện sự cố. 

Tùy thuộc vào tình hình sự cố và đối tượng phát hiện sự cố, nội dung 

thông báo ban đầu có thể đầy đủ hoặc không đầy đủ các thông tin trên. Tuy 

nhiên, người tiếp nhận thông tin có trách nhiệm thu thập đầy đủ các thông tin từ 

người thông báo và đảm bảo thông tin  về sự cố tràn dầu phải được cập nhật liên 

tục, kịp thời và chính xác theo sơ đồ quy trình thông báo. 

Bước 2. Xác minh thông tin 

Cơ quan tiếp nhận thông tin sau khi nhận thông tin từ người phát hiện sự 

cố phải xác minh tính xác thực của sự cố và vị trí xảy ra sự cố. Nếu xác minh sự 

cố là có thật, cơ quan tiếp nhận thông tin nhanh chóng thông báo đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường và BCH PCTT&TKCN 

Bước 3. Đánh giá sơ bộ về sự cố và triển khai phương án ứng phó khẩn 

cấp 

Sau khi nhận được thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp cận hiện 

trường và tiến hành đánh giá sơ bộ sự cố nhằm xác định các thông tin về vị trí, 

quy mô, dự kiến phạm vi tác động của sự cố 

Sau khi đánh giá sự cố, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo với UBND 

tỉnh hoặc Trưởng ban BCH PCTT& TKCN tỉnh về sự cố, đồng thời tổ chức 

triển khai một số phương án ứng phó khẩn cấp 

UBND tỉnh/ Trưởng ban BCH PCTT& TKCN tỉnh sau khi nhận được báo 

cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo đến BCH PCTT& TKCN 

tỉnh và các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan để chuẩn bị trang thiết bị, 

nhân lực để sẵn sàng ứng phó sự cố khi có lệnh điều động. 

Trong trường hợp xác định lượng dầu tràn vượt quá khả năng ứng phó của 

tỉnh, UBND tỉnh báo cáo với các cơ quan Trung ương để được hỗ trợ khắc phục 

sự cố. 
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b. Sơ đồ thông báo 

 

 

 

 

   

 

 

           

                    
                                                                       Tràn dầu cấp cơ sở 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                              Tràn dầu cấp khu vực 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tràn dầu cấp Quốc gia 

Hình 8.2. Sơ đồ thông báo khi xảy ra sự cố tràn dầu 

 

SCTD 

Ban LĐ  

cơ sở 

BCH ƯPSCTD 

cơ sở 

Đội ƯPSCTD  

cơ sở 

Sở TN&MT 

UBND tỉnh/ 

Trưởng BCH 

PCTT&TKCN 

Thành viên BCH 

PCTT&TKCN 

Các Sở, ban, ngành 

liên quan 

UBND huyện, TP  

nơi có sự cố 

Trung tâm ƯPSCTD 

KV miền Bắc 

 

 

UBQG 

ƯPSCTT&TKCN 

Các Bộ, ngành  

liên quan 

Kiến nghị | 

Thủ tướng 
Hỗ trợ quốc tế 
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 8.2.2. Quy trình báo động 

 a. Các bước quy trình báo động 

Quy trình báo động gồm các bước sau: 

Bước 1. Báo động về sự cố 

Sau khi nhận được báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

tỉnh/ Trưởng BCH PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo BCH PCTT&TKCN tỉnh và các 

sở, ban, ngành, các lực lượng liên quan sẵn sàng lực lượng tham gia ứng phó khi 

có yêu cầu, đồng thời thông báo đến UBQG Tìm kiếm cứu nạn 

Các  sở, ban, ngành, các lực lượng sau khi nhận được chỉ đạo báo động 

đến toàn bộ lực lượng của đơn vị mình, chuẩn bị nhân lực và phương tiện sẵn 

sàng tham gia ứng phó khi có lệnh điều động. Các lực lượng làm công tác an 

ninh có thể triển khai các phương án khẩn cấp để bảo vệ hiện trường khi có yêu 

cầu. 

Bước 2. Thành lập Ban chỉ huy hiện trường và tiến hành đánh giá sự 

cố 

 UBND tỉnh/ Trưởng BCH PCTT&TKCN tỉnh ra Quyết định thành lập 

Ban chỉ huy hiện trường.  Ban chỉ huy hiện trường tiến hành họp, phân tích, đánh 

giá sự cố và đưa ra phương án ứng phó 

Bước 3. Điều động lực lượng 

Dựa trên tình hình thực tế, Ban chỉ huy hiện trường lựa chọn phương án 

ứng phó và điều động lực lượng, trang thiết bị để tham gia ứng phó. 

Các lực lượng, trang thiết bị được điều động nhanh chóng ra hiện trường 

để chuẩn bị ứng phó. 
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b. Sơ đồ báo động 

 

 

 

 

   

 

 

 
                                                                                             Tràn dầu cấp cơ sở 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                              Tràn dầu cấp khu vực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tràn dầu cấp Quốc gia 

 

Hình 8.3. Sơ đồ quy trình báo động khi xảy ra sự cố tràn dầu 

 

SCTD 

Ban LĐ  

cơ sở 

BCH ƯPSCTD 

cơ sở 

Đội ƯPSCTD  

cơ sở 

Sở TN&MT 

UBND tỉnh/ 

Trưởng BCH 

PCTT&TKCN 

Các cơ sở có đội 

ƯPSCTD 

Các Sở, ban, ngành 

liên quan 

UBND huyện, TP  

nơi có sự cố 

Trung tâm ƯPSCTD 

KV miền Bắc 

 

 

UBQG 

ƯPSCTT&TKCN 

 

Các Bộ, ngành  

liên quan 

Kiến nghị  

Thủ tướng 
Hỗ trợ quốc tế 

BCH hiện 

trường 

Các tỉnh lân cận 
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8.2.3. Quy trình triển khai ứng phó 

 a. Quy trình chung 

Mục tiêu đầu tiên luôn là ngăn chặn lập tức SCTD, an toàn cho con người 

luôn được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình ứng cứu. Ngoài ra, vấn đề nguồn 

tài nguyên môi trường cũng sẽ được cân nhắc khi lựa chọn kỹ thuật ứng cứu, 

trang thiết bị và quy trình ứng cứu 

 b. Quy trình triển khai ứng phó 

Hoạt động ứng phó bao gồm ứng phó khẩn cấp, thu gom dầu tràn, công 

tác đảm bảo an ninh, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo y tế, công tác hậu cần liên 

quan, vệ sinh khu vực sự cố 

Các lực lượng tham gia ứng phó tuyệt đối tuân thủ theo sự điều động, chỉ 

đạo của Ban chỉ huy hiện trường, đồng thời chủ động triển khai thực hiện một 

cách chính xác, nhanh chóng các nhiệm vụ của đơn vị mình 

Trong quá trình tổ chức ứng phó, Ban chỉ huy hiện trường tỉnh phải 

thường xuyên báo cáo tình hình với UBND tỉnh/ Trưởng BCH PCTT&TKCN 

tỉnh cũng như trao đổi tham vấn ý kiến của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về các phương án ứng phó 

Ứng phó khẩn cấp: 

Cơ sở gây ra sự cố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các bên 

liên quan triển khai ứng phó các tình huống khẩn cấp; 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh chịu 

trách nhiệm điều động lực lượng và phương tiện cơ sở để triển khai ứng phó 

khẩn cấp, ưu tiên cho việc đảm bảo tính mạng, sức khỏe con người 

Thu gom dầu tràn:  

Sự cố tràn dầu dễ gây ra cháy nổ nên việc thu gom dầu phải được tiến 

hành khẩn trương. Lực lượng trực tiếp thu gom dầu tràn là đội ứng phó sự cố 

tràn dầu của các cơ sở, đơn vị cung ứng dịch vụ, Trung tâm ứng phó sự cố tràn 

dầu khu vực miền Bắc. 

Công tác đảm bảo an ninh 

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh và 

thành lập hành lang an toàn, tiến hành sơ tán phương tiện và người không có 

trách nhiệm ra khỏi khu vực sự cố 

Công tác phòng cháy, chữa cháy: 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan 

thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý nguồn nhiệt, nguồn lửa của 

các thiết bị, phương tiện tham gia ứng phó, hướng dẫn kỹ thuật cho đội phòng 

cháy, chữa cháy của cơ sở 
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Công tác y tế. 

Sở Y tế chịu trách nhiệm bố trí phương tiện và trang thiết bị sẵn sàng cấp 

cứu, chăm sóc người bị thương, tư vấn cho Ban chỉ huy hiện trường về những 

ảnh hưởng của dầu đối với sức khỏe con người, các phương án đảm bảo sức 

khỏe cho lực lượng tham gia ứng cứu 

Công tác hậu cần 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương và 

các sở, ban, ngành đảm bảo công tác hậu cần. Việc ứng phó sự cố tràn dầu 

thường kéo dài, do đó công tác hậu cần cần được đảm bảo. 

Vệ sinh khu vực xảy ra sự cố 

Công tác vệ sinh môi trường khu vực xảy ra sự cố có thể kéo dài và cần 

nhiều nhân lực và trang thiết bị. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

tham mưu, hướng dẫn công tác khắc phục, làm sạch môi trường, quản lý chất 

thải sau thu gom. Lực lượng tham gia vệ sinh có thể huy động từ các lực lượng 

quân đội, sinh viên và các lực lượng tình nguyện khác. 

 c. Sơ đồ tổ chức triển khai ứng phó 

 

Hình 8.4. Quy trình chung ứng phó sự cố tràn dầu 

Nhận thông tin sự cố 

Thông báo: 

- UBND tỉnh 

- BCH PCTT&TKCN 

Đề xuất nhanh 

phương án ứng cứu 

Tổ chức lực lượng 

phản ứng nhanh ứng 

cứu hiện trường 

Thông báo, điều 

động các đơn vị 

vây, bơm hút dầu 

Thông báo đơn vị liên 

quan tham gia ứng cứu 

Triển khai công tác ứng cứu sự cố: 

- Công tác cứu hộ, cứu nạn 

- Công tác phòng cháy, chữa cháy 

- Công tác vây dầu, thu gom dầu 

- Lập biên bản hiện trường 

- Trực ứng cứu hiện trường 

- Báo cáo thường xuyên công tác ứng cứu 
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 8.2.4. Quy trình khắc phục sự cố 

  UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bên liên 

quan khắc phục sự cố. Công tác khắc phục sự cố bao gồm việc xác định nguyên 

nhân, đối tượng gây ra sự cố, thiệt hại, công tác bồi thường thiệt hại, phục hồi 

môi trường 

 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với công an tỉnh và các 

đơn vị liên quan điều tra, nghiên cứu xác định cơ sở gây ra sự cố 

 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham gia 

ứng phó xác định kinh phí ứng phó sự cố, lập hồ sơ và yêu cầu cơ sở gây ra sự 

cố thanh toán. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các 

đơn vị liên quan xác định các thiệt hại do sự cố gây ra, định giá thiệt hại và thỏa 

thuận với các bên gây ra sự cố về công tác bồi thường. Nếu quá trình thỏa thuận 

không đạt, Sở Tài nguyên và Môi trường tham vấn Sở Tư pháp tiến hành các thủ 

tục liên quan 

 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tiến hành khôi phục môi trường 

  8.3 Danh sách liên lạc 

 8.3.1 Danh sách liên lạc nội bộ(Phụ lục 2) 

 8.3.2 Danh sách liên lạc bên ngoài(Phụ lục 2) 
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CHƯƠNG 9 

CƠ CẤU TỔ CHỨC ỨNG PHÓ 

9.1. Các cơ quan, lực lượng nòng cốt và đơn vị triển khai ứng phó liên 

quan tại tỉnh 

Các cơ quan tham gia vào công tác ƯPSCTD là các Sở, Ban, Ngành có 

liên quan trực tiếp và gián tiếp đến SCTD: 

- UBND tỉnh Hưng Yên (Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh) 

- Các Sở, ban, ngành: Sở TN&MT, Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, 

Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch... 

- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông đường 

bộ, đường sắt, Phòng cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát phòng 

chống tội phạm về môi trường - Công an Tỉnh; 

-  Lực lượng thường trực của  Bộ CHQS tỉnh, lực lượng thường trực của 

Ban CHQS các huyện, thành phố, Trung đoàn DBĐV 126/Bộ CHQS tỉnh, lực 

lượng DQTV, DBĐV các huyện, thành phố; 

- UBND các huyện, thành phố 

- Công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh Hưng Yên 

- Lực lượng ƯPSCTD tại các cơ sở có hoạt động xăng dầu 

 Một số đơn vị chức năng khác đóng trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được huy 

động khi cần thiết: 

- Đoàn Thanh niên; 

 Đơn vị ngoài tỉnh: 

- Trung tâm ƯPSCTD khu vực miền Bắc. 

 9.2. Cơ cấu tổ chức và phối hợp ứng phó của tỉnh 

Căn cứ quy định tại Điều 5, Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg  ngày 14 

tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt 

động ứng phó sự cố tràn dầu “Đầu mối chủ  trì giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ 

chức ứng phó sự cố tràn dầu là Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm 

cứu nạn cấp tỉnh hoặc Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh” ( nay là 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) 

Theo Điều 1 Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 

Kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên, Cơ cấu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên bao gồm: 

1. Trưởng ban: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Phụ trách điều hành chung 
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2. Phó trưởng ban thường trực: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân 

dân tỉnh: Phụ trách giải quyết các công việc chung có liên quan đến công tác 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

3. Các Phó Trưởng ban: 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phụ trách công tác tìm kiếm 

cứu nạn; 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phụ trách công tác 

phòng, chống thiên tai. 

4. Các Ủy viên gồm đại diện là lãnh đạo các sở - ngành của tỉnh: Công an 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở 

Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, 

Thanh tra tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh, Công 

ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, 

Chi cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt bão tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có Văn 

phòng Ban Chỉ huy và các cơ quan thường trực để kịp thời điều hành, chỉ huy, 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của Ban, gồm: 

1. Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh: Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt bão 

2. Các Phó Chánh văn phòng:  

- Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt bão, 

- Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

- Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi. 

Các thành viên của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực của Ban 

Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 

Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão – Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (địa chỉ: Số 47 đường Trưng Trắc, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên) là Văn phòng của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là cơ quan thường trực trong công tác cứu hộ, 

cứu nạn thiên tai, trực 24/7 dể tiếp nhận thông tin về sự cố qua SĐT: 

02216250271 
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9.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và phối hợp ứng phó 

 

Hình 9.1. Sơ đồ quy trình  ứng phó SCTD 

UBND tỉnh/Trưởng BCH PCTT&TKCC tỉnh thực hiện chỉ đạo qua ban 

chỉ huy hiện trường. Ban chỉ huy hiện trường chỉ huy các lực lượng ứng phó 

thông qua Chỉ huy hiện trường và các thành viên tham gia ứng phó 

Ban chỉ huy hiện trường ƯPSCTD chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ công 

tác ƯPSCTD, chỉ đạo các lực lượng ứng phó ngoài hiện trường. 

Theo đó lực lượng chỉ đạo, gián tiếp tham gia công tác ƯPSCTD bao 

gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở ban ngành có liên quan. Sở 

TN&MT chịu trách nhiệm chính tham mưu cho UBND tỉnh ƯPSCTD trên địa 

bàn tỉnh 

Lực lượng ứng phó trực tiếp bao gồm: 

- Lực lượng thu gom dầu: Đội ứng phó sự cố tràn dầu của Trung tâm ứng 

phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc/ các cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó sự cố 

tràn dầu/ các cơ sở có đủ năng lực ƯPSCTD/ Đội ứng phó sự cố tràn dầu của 

các cơ sở trên địa bàn tỉnh 

- Lực lượng xử lý dầu sau thu gom: Lực lượng của Trung tâm ứng phó sự 

cố tràn dầu khu vực miền Bắc, Công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh Hưng 

Yên hoặc các đơn vị có chức năng trong việc xử lý dầu thải 

- Lực lượng dọn vệ sinh, làm sạch khu vực sự cố: Lực lượng thu gom dầu, 

lực lượng công an, quân đội, lực lượng tình nguyện viên... 

UBND tỉnh/ Trưởng 

BCH PCTT&TKCN tỉnh 

BCH 

Hiện trường 

Chỉ huy hiện trường Các thành viên 

Các lực lượng ứng 

phó tại hiện trường 

Sở TNMT 

BCH 

PCTT&TKCN 
Lực lượng công 

an, quân đội 

Các Sở ngành 

liên quan 

 

UBND các huyện, 

thànhphố 
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CHƯƠNG 10 

TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ KHI CÓ SỰ CỐ 

  10.1. Bên gây ô nhiễm 

Bên gây ra sự cố tràn dầu là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào gây ra tràn dầu. 

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây sự cố tràn dầu được quy định như sau: 

- Triển khai ngay phương án ứng cứu khẩn cấp của cơ sở; 

- Chủ cơ sở phải tổ chức, chỉ huy lực lượng, phương tiện, thiết bị của 

mình hoặc lực lượng, phương tiện, thiết bị trong hợp đồng ứng phó sự cố tràn 

dầu để triển khai thực hiện ứng phó kịp thời.  

- Phải thông báo khẩn cấp, chính xác các thông tin về sự cố đến: 

  + Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 

+ Ủy ban nhân dân xã/huyện nơi xảy ra sự cố. 

  + Công an huyện, thành phố gần nhất; 

+ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh; 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường 

+ 114 (nếu xảy ra cháy do dầu). 

- Đảm bảo an toàn cho các thành viên có liên quan khi SCTD xảy ra. 

- Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và BCH Phòng chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn tỉnh hỗ trợ ứng cứu sự cố tràn dầu khi sự cố vượt quá khả 

năng ứng cứu của cơ sở; 

- Cung cấp đầy đủ thông tin về thành phần, tính chất hóa lý các loại dầu 

xảy ra cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (thông 

qua Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) và 

Sở TN&MT; 

- Tham gia tổ chức ứng cứu, xử lý các sự cố tràn dầu; 

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường và bồi 

thường thiệt hại từ sự cố tràn dầu gây ra theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện các yêu cầu của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá 

trình điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc 

phục ô nhiễm và phục hồi môi trường. 

 10.2. Cấp ứng phó gián tiếp 

Cấp ứng phó gián tiếp là cấp chỉ đạo (trách nhiệm của UBND tỉnh) ra 

quyết định và chỉ đạo các hoạt động ứng phó: 

- Chỉ đạo chiến lược về ứng phó sự cố tràn dầu trên phạm vi toàn tỉnh; 

- Thành lập Ban chỉ huy hiện trường 
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- Đảm bảo nguồn lực (nhân lực và vật lực) cần thiết phục vụ công tác 

ƯPSCTD trên địa bàn tỉnh; 

- Báo động, thông báo cho Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc va 

Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn trong trường 

hợp xác định sự cố vượt ngoài khả năng ứng cứu  của nguồn lực địa phương và 

tuân theo sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố Thiên tai và Tìm kiếm 

Cứu nạn trong trường hợp này 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác ứng phó và khắc phục hậu quả ô 

nhiễm môi trường trên phạm vi toàn tỉnh 

- Huy động các nguồn lực ứng phó tại địa phương, liên hệ và phối hợp các 

nguồn lực ứng phó bên ngoài như Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc 

cũng như các nguồn lực quốc gia khác 

  10.3. Cấp ứng phó trực tiếp 

10.3.1. Trách nhiệm của Ban chỉ huy hiện trường 

- Đánh giá sự cố và đề ra phương án ứng phó phù hợp; 

- Quyết định các phương án, biện pháp tổng thể và triển khai các nguồn 

lực ứng phó, điều động các lực lượng tham gia ứng phó; 

- Trực tiếp chỉ huy hoạt động ứng phó tại hiện trường trong những tình 

huống sự cố đặc biệt nghiêm trọng (nếu cần) 

- Quyết định việc cung cấp thông tin về sự cố cho các phương tiện thông 

tin truyền thông. 

- Quyết định trưng dụng, điều động lực lượng, trang thiết bị ứng phó của 

các ngành, địa phương, các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh để ứng phó, chi viện 

trong trường hợp cần thiết 

 10.3.2.Trách nhiệm của Chỉ huy hiện trường 

Chỉ huy hiện trường là người đứng đầu, chỉ huy trực tiếp các lực lượng 

ứng phó sự cố tràn dầu để giảm thiểu tối đa các thiệt hại. Nhiệm vụ của Chỉ huy 

hiện trường bao gồm: 

- Chỉ huy và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh công tác ứng phó sự cố; 

- Tổ chức triển khai ứng phó theo phương án đã được Ban chỉ huy hiện 

trường xác định 

- Đánh giá tình hình thực tế của quá trình ứng cứu và kiến nghị UBND 

tỉnh/ Trưởng BCH PCTT&TKCN/ Ban chỉ huy hiện trường bổ sung nguồn lực 

nếu cần thiết; 

- Lập báo cáo cho UBND tỉnh về kết quả công tác ứng cứu sự cố. 
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 10.3.3.Trách nhiệm của lực lượng ứng phó ngoài hiện trường 

- Lực lượng ứng phó phải tuân thủ sự chỉ huy của Chỉ huy hiện trường 

- Triển khai khẩn cấp phương án ứng cứu theo chỉ đạo của chỉ huy hiện 

trường. Khi được lệnh huy động, tất cả các thành viên Đội phải có mặt tại điểm 

tập trung đã quy định với tư thế sẵn sàng cho hoạt động ứng cứu. 

- Trách nhiệm của Đội trưởng: Là người chỉ huy các hoạt động ứng cứu 

tại hiện trường cùng với lực lượng ứng cứu có nhiệm vụ: 

+ Chỉ huy các hoạt động ứng cứu tại hiện trường; 

+ Chịu trách nhiệm trước Chỉ huy tại hiện trường; 

+ Phổ biến tình hình và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đội 

ứng phó tràn dầu theo chỉ đạo về chiến lược và phương pháp ứng cứu; 

+ Chỉ huy di tản từng phần hay toàn bộ các tài sản và con người khi cần; 

+ Thường xuyên báo cáo với Chỉ huy tại hiện trường về hiệu quả của 

công tác ứng cứu tràn dầu, đặc biệt khả năng lưu trữ dầu sau khi thu gom; 

+ Nắm vững tình hình và yêu cầu Chỉ huy tại hiện trường hỗ trợ kịp thời 

khi cần thiết (dịch vụ ứng cứu tràn dầu, trang thiết bị v.v...); 

  10.4. Cơ quan thẩm quyền và đơn vị liên quan 

10.4.1. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh về tất cả các lĩnh vực liên quan trong 

quá trình phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu xảy ra. 

10.4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Tham mưu, hướng dẫn các hoạt động bảo vệ môi trường trong khắc 

phục và làm sạch đường bờ, quản lý chất thải sau thu gom, các phương án bảo 

vệ vùng nhạy cảm; điều tra, đánh giá thiệt hại về môi trường và xây dựng các 

chương trình phục hồi môi trường sau sự cố tràn dầu; phối hợp với các cơ quan 

liên quan xác định nguyên nhân gây ra sự cố tràn dầu. 

10.4.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Thông báo cho ngư dân các khu vực nuôi trồng, đánh bắt tại các khu vực 

có vệt dầu để không ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản 

10.4.4. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về 

công tác đảm bảo y tế trong quá trình khắc phục sự cố 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho 

các nạn nhân 
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10.4.5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo thông tin, phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành trong quá trình khắc phục sự cố; 

10.4.6. Công an tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh về 

công tác đảm bảo an ninh, trật tư; phòng, chống cháy nổ trong quá trình khắc 

phục sự cố 

- Điều động phương tiện, trang thiết bị và nhân sự để sẵn sàng ứng phó 

với sự cố cháy nổ trong quá trình khắc phục sự cố 

10.4.7. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu giúp UBND tỉnh 

về huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị thực hiện việc cứu nạn, cứu hộ khi 

có sự cố. 

10.4.8. Các Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố 

- Chuẩn bị nguồn nhân lực, vật lực sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố tràn 

dầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

10.5. Người dân: 

Trong nhiều trường hợp, khu vực triển khai hoạt động ứng cứu sự cố tràn 

dầu sẽ diễn ra ngay tại địa điểm hoạt động kinh tế của người dân, để đảm bảo 

việc ứng cứu diễn ra thuận lợi, người dân có trách nhiệm sau: 

- Tạo điều kiện thuận lợi để đội ứng cứu sự cố tràn dầu thực hiện công tác 

ứng cứu theo phân công 

- Tuân thủ sự điều động của chỉ huy hiện trường, không tự ý vào khu vực 

đang quây chặn dầu  

- Hỗ trợ mặt bằng bố trí trang thiết bị và triển khai hoạt động ứng cứu sự 

cố. 

- Cung cấp thông tin về thiệt hại môi trường và kinh tế khi được yêu cầu; 

- Trong trường hợp cần thiết tham gia vào công tác ứng phó tràn dầu theo 

sự điều động của chính quyền địa phương. 
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CHƯƠNG 11 

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ KHI CÓ  

SỰ CỐ XẢY RA TRONG TỈNH 

  11.1. Kế hoạch ứng phó khi có sự cố xảy ra 

 11.1.1.Kế hoạch chung 

- Chủ động phòng ngừa các nguồn nguy cơ tiềm ẩn gây ra sự cố tràn dầu. 

- Ứng phó kịp thời và khẩn trương thu gom, làm sạch môi trường, đảm 

bảo an toàn cho con người, an ninh trật tự hiện trường nơi xảy ra sự cố. 

- Nguyên tắc ứng phó là thu hồi dầu ra khỏi môi trường bằng phương tiện 

thủ công/cơ học theo phương châm càng gần vệt dầu càng tốt; xử lý nhanh, gọn 

để tránh gây thêm tác hại cho môi trường do chính các hoạt động thu hồi dầu 

gây ra. 

- Cần theo dõi chặt chẽ sự lan truyền của vệt dầu, dự tính hướng lan 

truyền dầu chính, thời gian, khu vực ảnh hưởng tiếp theo. Cần sử dụng kết hợp 

các số liệu về tràn dầu, thời tiết và các khu vực nhạy cảm để đưa ra các quyết 

định hành động ứng phó thích hợp nhất trong quá trình ứng phó. 

- Chuẩn bị và tiến hành các biện pháp bảo vệ những khu vực rất nhạy cảm 

(các nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất, vùng nuôi trồng thủy sản, các khu du 

lịch, khu dân cư, các điểm di tích lịch sử) hoặc chuyển hướng trôi dạt của dầu 

tới những khu vực đường bờ có độ nhạy cảm thấp  

- Dầu tràn được thu hồi phải được thu gom vào những thiết bị chuyên 

dụng và vận chuyển đến các bãi tập kết, sau đó xử lý theo quy định quản lý chất 

thải nguy hại; hoặc hợp đồng với các cơ quan có chức năng xử lý để xử lý.  

 11.1.2. Kế hoạch ngăn chặn và thu hồi dầu 

Khi có dầu tràn, trước tiên phải xét đến phương pháp ứng cứu thu gom cơ 

học, làm chệch hướng di chuyển của vệt dầu về phía xa bờ, xa cửa sông hay làm 

lệch hướng di chuyển của vệt dầu về phía xa bờ  

- Khi phát hiện sự cố tràn dầu, bằng mọi cách phải chặn nguồn gây tràn 

dầu và nhanh chóng thu hồi dầu bằng phương pháp: 

+ Phương pháp cơ học: Đối với dầu tràn trên sông, cửa sông, bến thủy (Tổ 

chức quây gom dầu, dồn dầu vào một vị trí ngăn dầu không tiếp tục lan rộng để 

thu gom và xử lý, …).   

+ Phương pháp thủ công: Đối với dầu tràn trên bờ (đào, ủi, xúc, thu gom 

thủ công, vật liệu thấm dầu…). 

Chú ý rằng các vệt dầu sau khi làm chuyển hướng vẫn có thể trôi dạt lại 

các khu vực nhạy cảm, do đó cần phải liên tục quan trắc và đánh giá kế hoạch 

ứng cứu đã lựa chọn. 
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Khi SCTD xảy ra Sở TN&MT cần xác định ngay đặc tính của dầu tràn 

Dựa vào các yếu tố thời tiết, dòng chảy… Sở TN&MT lập mô hình dự 

đoán hướng di chuyển của vệt dầu để đưa ra phương án thu gom dầu tràn thích 

hợp và đạt hiệu quả. 

Cần tính toán thời gian và khoảng cách trong việc huy động, điều động 

giữa các đơn vị tham gia ứng phó đến các nguồn tiềm ẩn nguy cơ tràn dầu nhằm 

bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời trong công tác triển khai ứng phó. 

 11.1.3. Kế hoạch làm sạch và xử lý dầu 

Làm sạch và xử lý dầu thu hồi cần phải được xử lý bằng các phương pháp 

tối ưu, có lợi cho môi trường, nhất là tránh gây ô nhiễm thứ cấp. Các phương 

pháp này nên hạn chế việc vận chuyển đất nhiễm bẩn, sử dụng các máy móc 

nặng…để đảm bảo môi trường tự nhiên được phục hồi tốt và giảm thiểu lượng 

dầu chảy ngược ra sông hay trên bờ. Nên sử dụng các phương pháp dùng vật 

liệu hấp thụ dầu, phân hủy sinh học. 

Đối với các khu vực được chọn để hi sinh, nên chuẩn bị các hoạt động 

giảm thiểu hậu quả cho khu vực này. Tổ chức ứng cứu nên cập nhật các phương 

pháp sẵn có về bảo vệ và các kỹ thuật tẩy rửa, thiết bị, hiệu chỉnh và sắp xếp 

mức độ ưu tiên của các phương pháp theo hiện trạng của các loại đường bờ và 

khả năng tiếp cận khu vực cần ứng phó. 

Dầu thu hồi và vật liệu hấp thụ dầu và các chất thải…nên được chứa tạm 

thời một cách an toàn để tránh gây tràn dầu tiếp theo và xử lý theo các tiêu 

chuẩn của Việt Nam theo thực tế. Nên chọn ít nhất một địa điểm thích hợp làm 

nơi xử lý dầu thu hồi và các chất thải khác 

  11.2. Hoạt động ứng phó hiện trường 

 11.2.1. Các hoạt động ứng phó trên trên sông/ven bờ 

- Triển khai phao quây chặn dầu và tiến hành bơm hút, thu hồi dầu hoặc 

chuyển hướng di chuyển của dầu ra biển nhằm hạn chế dầu vào khu vực cần ưu 

tiên bảo vệ như cửa sông, vùng sinh sản tự nhiên... 

- Khi có sự cố tràn dầu cần xác định và dự đoán hướng dầu tràn, có 

phương án di chuyển vệt dầu tràn vào vùng có độ nhạy cảm thấp để giảm thiệt 

hại về nông nghiệp và sinh thái. 

- Sở TN&MT hướng dẫn việc thu gom dầu ô nhiễm, rác nhiễm dầu. 

- Sở NN&PTNT chỉ đạo đơn vị trực thuộc đóng các công trình thủy lợi 

của các khu vực bị ảnh hưởng. Thông báo cho các hộ sản xuất nông nghiệp và 

nuôi trồng thủy sản trong khu vực bị ảnh hưởng. 

- Công an tỉnh Hưng Yên huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị của 

các đơn vị trực thuộc (phòng Cảnh sát PCCC, phòng Cảnh sát Phòng chống Tội 

phạm về Môi trường, Cảnh sát Giao thông, Công an huyện, thành phố và Công 
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an các phường, xã) tham gia công tác ứng phó và đảm bảo an ninh, an toàn giao 

thông đường thủy, đường bộ khu vực xảy ra sự cố. Triển khai các công tác 

phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của 

người dân. 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng 

cứu theo sự chỉ đạo. Phối hợp với lực lượng Công an giữ gìn an ninh, trật tự, 

ngăn chặn, cách ly, sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

- Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc quản lý, các trạm y tế phường, 

xã cử cán bộ chuyên môn, thuốc men, phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị cần 

thiết có mặt ngay tại hiện trường để làm nhiệm vụ cấp cứu, sơ tán người bị nạn. 

- Sở TN&MT phối hợp với Sở GTVT, UBND các huyện/TP huy động 

phương tiện vận chuyển dầu ô nhiễm thu gom được về các vị trí tập kết dầu gần 

nhất  

- Sở TN&MT tiến hành xử lý dầu, rác nhiễm dầu thu gom được hoặc thuê 

đơn vị chuyên môn xử lý theo quy định Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

- Sở TN&MT thường xuyên báo cáo cho UBND tỉnh/ Trưởng BCH 

PCTT&TKCN tỉnh về tiến độ thực hiện công việc hiệu quả, khó khăn cần khắc 

phục, nhu cầu cấp thiết để có biện pháp trợ giúp khi cần thiết. 

 11.2.2. Các hoạt động ứng phó trên bờ 

- Huy động lực lượng tại địa phương (Ban chỉ huy quân sự thành phố, thị 

xã, huyện, lực lượng dân quân tự vệ, người dân…) sử dụng những dụng cụ thô 

sơ (cuốc, ki, xẻng…) thu gom dầu trên bờ, không cho chúng lan rộng. Nên sử 

dụng vật liệu thấm có tại địa phương và khuyến khích sử dụng phương pháp 

phân hủy sinh học. 

- Trong quá trình thu gom dầu cần phải chú ý các vấn đề an toàn cho con 

người. Tránh nguy cơ xảy tai nạn, cháy nổ... (đối với SCTD xăng dầu lớn cần 

phải có biện pháp di dời người dân). Sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động như 

găng tay, áo, mưa, mũ cho các lực lượng trực tiếp tham gia ứng phó, thu gom 

dầu (tránh tiếp xúc trực tiếp với dầu). 

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế triển khai lực lượng an 

ninh, trật tự bảo vệ hiện trường cũng như lực lượng y tế khi phục vụ công tác 

ứng phó. 

 11.2.3. Các hoạt động quản lý, xử lý dầu và rác thải dầu thu hồi 

a. Xác định các vị trí có thể lập kết cấu và rác thải dầu thu hồi tại hiện 

trường 

Phụ thuộc vào tình huống sự cố, lượng dầu tràn mà có hình thức tập kết 

phù hợp 
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 b. Phương án quản lý chất thải tại hiện trường 

ƯPSCTD để ngăn chặn dầu lan rộng, giảm thiệt hại về kinh tế, môi 

trường... dầu thu hồi cần phải được quản lý khi đang xảy ra sự cố cho đến khi  

kết thúc sự cố 

- Quản lý chất thải khi xảy ra sự cố tràn dầu trên sông: Khi đang ứng phó 

sự cố , dầu thu gom được chứa trong các boong tàu ứng cứu, nước lẫn dầu và rác 

lẫn dầu chứa tại các boong tàu khác nhau tránh sự rò rỉ tràn dầu từ các boong tàu 

thu gom và được vận chuyển đến các khu vực lưu trữ. 

- Quản lý chất thải khi ứng phó sự cố tràn dầu trên bờ: 

+ Khống chế tại nguồn dầu tràn tránh trường hợp dầu tràn ra sông, lan 

rộng ra ô nhiễm môi trường đất... 

+ Dầu thu gom được lưu trữ tại chỗ (các kho xăng dầu) hoặc vận chuyển 

đến vị trí lưu trữ dầu 

+ Khi vận chuyển dầu thu gom không cho dầu rơi vãi gây ô nhiễm môi 

trường. 

- Quản lý chất thải tại khu vực lưu trữ dầu: 

+ Nước lẫn dầu, rác nhiễm dầu, vật liệu ứng cứu nhiễm dầu, đất nhiễm 

dầu được lưu giữ riêng biệt. Hầm chứa dầu được xây dựng bằng bê tông tránh 

dầu nhiễm vào môi trường đất, môi trường nước ngầm và được che chắn không 

cho nước mưa tràn vào. 

+ Rác nhiễm dầu, vật liệu nhiễm dầu được chứa tại nơi khô ráo, được che 

chắn không cho nước mưa tràn vào. 

 c. Phân loại và xử lý chất thải nhiễm dầu thu hồi: 

- Phân loại: Khi thực hiện công tác ứng phó tại hiện trường, dầu thu gom 

được phân loại tại chỗ riêng biệt: 

+ Nước lẫn dầu 

+ Đất nhiễm dầu, rác nhiễm dầu, vật liệu nhiễm dầu 

- Xử lý chất thải nhiễm dầu thu hồi: Sau khi phân loại dầu thu gom được 

vận chuyển đến nơi lưu trữ hoặc đến khu vực xử lý 

+ Nước lẫn dầu được thực hiện công nghệ tách nước và dầu 

+ Rác nhiễm dầu, vật liệu ứng cứu nhiễm dầu, đất nhiễm dầu được xử lý  

đốt ở nhiệt độ cao 
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Quy trình phân loại và xử lý chất thải nhiễm dầu thu hồi  

 

11.2.4. Các hoạt động đánh giá, giám sát môi trường 

 Trước sự phát triển của kinh tế kèm theo ngày càng nhiều sự cố môi 

trường do tràn dầu làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, SCTD gây ô nhiễm 

môi trường (đất, nước…), ngoài thiệt hại về kinh tế và môi trường trực tiếp như 

gây đình đốn sản xuất, ô  nhiễm môi trường có thể để lại những hậu quả lâu dài 

về môi trường sinh thái và kinh tế (nông nghiệp, thủy sản, du lịch, dịch vụ…) 

cũng như sức khỏe cộng đồng 

Để xác định những thiệt hại về môi trường do SCTD gây ra, Sở TN&MT 

kết hợp với Sở Tài chính và các sở ngành có liên quan thực hiện hoạt động đánh  

giá mức độ ảnh hưởng và thiệt hại khi có SCTD xảy ra như sau: 

- Đánh giá tác động môi trường nước tại khu vực xảy ra sự cố; 

- Đánh giá môi trường đất; 

- Đánh giá môi trường sinh thái (động vật, thực vật…) 

- Điều tra, đánh giá thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 

của người dân tại khu vực xảy ra sự cố; 

- Đưa ra các giải pháp giảm thiểu tác động và hạn chế ảnh hưởng đến môi 

trường. 

 

 

 

 

 

Nước lẫn dầu 

Dầu 

- Rác nhiễm dầu 

- Vật liệu ứng cứu nhiễm dầu 

- Đất nhiễm dầu 

Tro xỉ 

Phân loại 

Công nghệ tách 

Đốt bằng lò đốt 

Dầu thu gom 

Nước 
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Quy trình các hoạt động đánh giá môi trường 

 

 11.2.5.  Các hoạt động phương tiện, truyền thông đại chúng 

Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh là đầu mối tiếp nhận và thông 

tin liên lạc (điện thoại, fax, đài) từ khi xảy ra đến khi kết thúc: 

- Thông tin đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; 

- Thông tin đến lực lượng ứng phó trực tiếp: Chỉ huy hiện trường,  

- Thông tin liên lạc đến các cơ quan chức năng bên ngoài (UBQG 

ƯPSCTT&TKCN; các đơn vị ứng cứu bên ngoài) 

- Thông tin về công tác ứng phó đến cơ quan báo chí, truyền hình. 

  11.3. Giả định một số tình huống SCTD có thể xảy ra trên địa bàn 

tỉnh. 

11.3.1. Tình huống 1: Sự cố tràn dầu trên tuyến đường thủy nội địa của 

tỉnh 

Trường hợp xảy ra va đâm tàu thuyền trên các tuyến đường thủy nội địa 

của tỉnh, các tàu thuyền đang trong quá trình neo đậu, xuất nhập hàng hóa trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên 

Sau khi nhận được thông báo về SCTD, UBND/ Trưởng BCH 

PCTT&TKCN tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, nắm bắt các 

thông tin cụ thể về sự cố như: Vị trí dầu tràn, lượng dầu tràn…và dự báo thời 

gian, lượng dầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường thủy nội địa của tỉnh 

Hoạt động đánh giá môi trường 

Môi 

trường đất 

Môi trường 

sinh thái 

Điều tra đánh giá thiệt hại 

sản xuất nông nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản 

Lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trường 

Môi trường 

nước 
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Sau khi Sở TN&MT báo cáo thông tin liên quan đến sự cố, UBND/ 

Trưởng BCH PCTT&TKCN tỉnh triệu tập cuộc họp với các Sở, ngành liên quan 

để đánh giá và chỉ đạo công tác ứng phó, cụ thể: 

a. Di tản người và cứu nạn, đảm bảo an toàn an ninh tại hiện trường 

Trong trường hợp thông tin tiếp nhận cho thấy có người bị nạn và cần sự 

trợ giúp, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quy trình ứng cứu như sau: 

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành huy động tàu cứu nạn và nhân lực tìm 

kiếm cứu nạn 

- Yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cảnh sát đường thủy điều tiết giao 

thông đường thủy qua khu vực xảy ra sự cố; thiết lập biển cảnh báo, thông báo 

không cho các đối tượng khác xâm nhập vào khu vực sự cố. 

- Sở Y tế thông báo cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và các bệnh biện 

tuyến huyện gần nhất để sẵn sàng tiếp nhận và chữa trị cho các nạn nhân 

- Nhóm thông tin tuyên truyền: thông báo cho đài phát thanh truyền hình 

tỉnh, huyện để phối hợp cảnh báo nhằm ngăn chặn tàu thuyền trong khu vực 

không tiếp cận vào khu vực sự cố 

 b. Triển khai các biện pháp ứng phó trên sông 

Khi xảy ra sự cố, tùy thuộc vào đặc điểm, vị trí, lượng dầu tràn… tiến 

hành các công tác: 

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cảnh sát giao thông đường thủy điều tàu ra bảo 

vệ, đảm bảo an ninh, an toàn tại hiện trường, không cho tàu đánh cá của ngư dân 

vào khu vực dầu tràn. 

- Tổ chức, thực hiện các biện pháp ngăn chặn dầu tiếp tục tràn, bơm 

chuyển dầu sang phương tiện khác hoặc di chuyển đến nơi an toàn 

- Tổ chức triển khai phao quây để khống chế không cho dầu lan rộng ra 

môi trường, tiến hành hút dầu tràn vào các phương tiện tạm chứa, công việc này 

do Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc hoặc các đơn vị ứng cứu, các 

đơn vị cung ứng dịch vụ ƯPSCTD thực hiện theo hợp đồng cung ứng dịch vụ 

ứng phó sự cố tràn dầu theo đề nghị của thuyền trưởng, chủ tàu hoặc người đại 

diện đại lý của chủ tàu 

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh điều tàu có trang bị lăng phun để sẵn sàng ứng 

phó và ngăn chặn khi có tình huống cháy nổ xảy ra, đảm bảo an toàn cho lực 

lượng ứng phó 

- Sau khi phao quây được triển khai xong, tiến hành hút dầu tràn trên sông 

vào các phương tiện tạm chứa 
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- Khi phát hiện dầu tràn vượt khỏi phao quây ( do điều kiện sóng, gió) 

hoặc phao quây khống chế không hết, lực lượng ứng phó báo cáo về UBND tỉnh 

để chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng phó khi dầu tràn vào bờ 

 c. Triển khai các hoạt động thu gom trên bờ 

* Trường hợp dầu chưa bị phong hóa 

- Tổ chức lực lượng thu gom thành các đội, nhóm nhỏ để tiến hành thu 

gom; 

- Khi dầu tràn lên bờ, lực lượng tại địa phương (ban chỉ huy quân sự tỉnh, 

huyện, lực lượng dân quân tự vệ, người dân…) sử dụng những dụng cụ thô sơ 

(cuốc, ki, xẻng… thu gom dầu trên bờ, không cho chúng lan rộng; 

- Dùng các vật liệu có khả năng thấm hút như: tấm thấm hút dầu, rơm rạ 

thấm hút tại các bẫy dầu sau đó gom lại để xử lý; 

- Tạo các bẫy chứa dầu tạm thời bằng cách đào hố thu dầu, sau đó dầu 

được múc chứa vào các vật liệu chứa; 

- Dầu thu hồi, vật liệu và rác thải dính dầu cần được lưu giữ tạm thời 

tránh tình trạng dổ lan. Sau đó được đưa vào bãi thải phù hợp với tiêu chuẩn 

Việt Nam hiện hành; 

- Tổ chức phun rửa các bờ kè, các đường bờ bị dầu bám dính 

* Trường hợp dầu đã bị phong hóa: 

- Chia thành các nhóm nhỏ tiến hành thu gom dầu vón cục bằng các 

phương tiện thủ công như cuốc, xẻng… vào bao hoặc các vật chứa không thấm 

nước, toàn bộ công đoạn này phải được thực hiện trước khi trời nắng mạnh; 

- Thu gom bằng phương pháp cuốn chiếu từ ngoài mép nước vào trong 

bờ; 

- Tập kết lên những vị trí có địa hình cao mà sóng và thủy triều không tới 

được. 

11.3.2. Tình huống 2: Ứng phó sự cố tràn dầu trên bờ 

Sự cố xảy ra có thể do nguyên nhân bục bể chứa do sạt lở đê bao, bục vỡ 

đường ống công nghệ... 

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng ứng phó tại cơ sở tiến hành ngay các 

biện pháp ứng phó như trong kịch bản Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ 

sở đã được phê duyệt. Trường hợp ngoài khả năng xử lý của cơ sở, lãnh đạo cơ 

sở báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ngay sau khi sự cố được báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh/ Trưởng BCH PCTT&TKCN tỉnh, 
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đồng thời thông báo cho các đơn vị chức năng chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng 

phó sự cố 

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức ứng phó sự cố: Thành lập Ban chỉ huy hiện 

trường, Ban chỉ huy hiện trường ra hiện trường, tiến hành đánh giá sự cố, xác 

định phương án ứng phó 

Ban chỉ huy hiện trường tiến hành đánh giá loại dầu, lượng dầu tràn và 

lượng dầu còn trong các bồn, bể chứa để tiến hành ứng phó: 

- Chủ tịch UBND tỉnh ra lệnh tạm cấm lưu thông trên câc đường giao 

thông quanh khu vực để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, đồng thời giao 

cho cảnh sát giao thông tỉnh, huyện có sự cố xảy ra; 

- Điều động các phương tiện ( máy bơm, xe bồn chuyên chở...) để di dời 

toàn bộ số dầu còn lại trong bồn, bể chứa đến các khu vực khác 

- Điều động lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh đến khu vực hiện trường để 

sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy nổ; 

- Điều động lực lượng tiến hành quây bờ bao, ngăn không cho dầu lan 

rộng, tràn xuống sông và tiến hành thu gom dầu dã tràn ra môi trường; 

- Khi có dầu tràn qua bờ bao ra sông, tiến hành tổ chức quây phao để 

khống chế, cố định không cho dầu phát tán rộng ra sông. 

11.3.3. Ứng phó sự cố tràn dầu tại các đường ống dẫn dầu chạy qua địa 

bàn tỉnh 

 Tuyến đường ống dẫn xăng dầu đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên do Chi 

nhánh Xăng dầu Hưng Yên (thuộc Công ty Xăng dầu B12) quản lý. Hàng năm, 

Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên đều thực hiện công tác kiểm tra định kỳ về tình 

trạng kỹ thuật và bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, đột xuất tuyến ống. Tuy 

nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ cơ bục, vỡ, rò rỉ đường ống. 

Sau khi nhận được thông báo xảy ra sự cố tràn dầu từ người phát hiện sự 

cố thì Lãnh đạo công ty triển khai ngay các biện pháp và huy động lực lượng, 

phương tiện ứng phó theo khả năng, đồng thời báo cáo và phối hợp với chính 

quyền địa phương, cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức ứng phó sự cố. 

Trường hợp ngoài khả năng xử lý của cơ sở, lãnh đạo cơ sở báo cáo 

UBND tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức ứng phó sự cố: Thành lập Ban chỉ huy 

hiện trường, Ban chỉ huy hiện trường ra hiện trường, tiến hành đánh giá sự cố, 

xác định phương án ứng phó 

Ban chỉ huy hiện trường tiến hành đánh giá loại dầu, lượng dầu tràn và 

tỉnh hình rò rỉ, bục vỡ của đường ống để tiến hành ứng phó: 

- Tiến hành cách ly, phong tỏa quanh khu vực để đảm bảo an toàn, phòng 

chống cháy nổ,  
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- Chỉ đạo lực lượng ứng phó của cơ sở và các lực lượng hỗ trợ đóng van 

chặn gần nhất, xử lý điểm bị sự cố  

- Điều động lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh đến khu vực hiện trường để 

sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy nổ; 

- Điều động lực lượng tiến hành khoanh vùng ngăn không cho dầu lan 

rộng, dùng máy bơm hút dầu vào dụng cụ chứa tạm thời. Sử dụng chất phân tán 

xăng dầu để tách dầu loang làm chúng nhanh chóng bị phân hủy đảm bảo môi 

trường nơi xảy ra sự cố 

- Khi có dầu tràn qua bờ bao ra sông, tiến hành tổ chức quây phao để 

khống chế, cố định không cho dầu phát tán rộng ra sông. 

11.4. Phương án phòng chống cháy nổ trong hoạt động ứng phó sự cố 

tràn dầu 

 a. Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu 

 Đi kèm với sự cố tràn dầu là nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ tại cơ sở, các 

cơ sở cần triển khai ngay các phương án chữa cháy khi có sự cố cháy nổ đã được 

cơ quan chức năng phê duyệt. Định kỳ hằng năm, cơ sở phải cử cán bộ đi tập 

huấn và tổ chức diễn tập. Tuy nhiên để hạn chế tối đa sự cố cháy nổ xảy ra trong 

quá trình ứng phó sự cố tràn dầu, cơ sở cần thực hiện những hoạt động sau: 

 - Lãnh đạo cửa hàng kinh doanh xăng dầu sau khi nhận được thông báo sự 

cố tràn dầu từ người phát hiện sự cố thì phải huy động cùng một lúc Đội 

ƯPSCTD và Đội PCCC; 

 - Trong quá trình ứng phó sự cố tràn dầu, đội PCCC có trách nhiệm túc 

trực bên cạnh các phương tiện, thiết bị  chữa cháy để xử lý ngay đám chay snhor 

lúc ban đầu, không để cháy lan thành đám lửa lớn; 

 - Tiến hành đo hỗn hợp xăng dầu trong không khí tại các vị trí thích hợp 

theo định kỳ để phát hiện sớm khả năng gây cháy nổ, đồng thời cảnh báo cho 

Ban chỉ huy ƯPSCTD để có biện pháp phòng chống; 

 - Lập hành lang an toàn, cách ly khu vực hiện trường khỏi các nguồn có 

nguy cơ sinh nhiệt, tia lửa điện… để đề phòng cháy nổ; 

 - Trong trường hợp SCTD xảy ra với quy mô lớn thì Lãnh đạo cơ sở phải 

thông báo cho phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khu vực để huy động 

thêm lực lượng cũng như trang thiết bị để chữa cháy kịp thời nếu sự cố cháy nổ 

xảy ra. 

 b. Đối với các sự cố tại các luồng, tuyến đường thủy nội địa… 

  Khi xảy ra sự cố ngoài khả năng ứng phó của cơ sở, chủ phương tiện và 

các đơn vị thực hiện dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu thì cơ sở, chủ phương tiện 
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phải báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và 

Môi trường để báo cáo tỉnh có biện pháp ứng phó. 

 Khi nhận được tin báo, căn cứ điều kiện thực tế tại hiện trường, UBND 

tỉnh thành lập Ban chỉ huy hiện trường và chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công 

an tỉnh và các lực lượng liên quan đến ngay hiện trường và thực hiện các hoạt 

động sau: 

 - Hoạt động trên sông: 

 + Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, phòng Cảnh sát giao thông đường thủy tổ chức 

tiến hành lập hành lang bảo vệ, nghiêm cấm tất cả các phương tiện không liên 

quan ra, vào khu vực hiện trường để đề phòng phát sinh nguồn nhiệt, tia lửa điện 

để đề phòng cháy nổ. 

 + Bộ chỉ huy quân sự tỉnh điều tàu để phun nước làm mát hoặc hóa chất 

để đề phòng cháy nổ 

 + Các đơn vị có liên quan tổ chức tiến hành đo nồng độ hỗn hợp hơi xăng 

dầu theo định kỳ và báo cáo về UBND tỉnh/ Trưởng BCH PCTT&TKCN tỉnh có 

biện pháp xử lý kịp thời 

 - Hoạt động trên bờ 

 + Lực lượng công an, cảnh sát giao thông tiến hành phong tỏa hiện 

trường, lập hành lang bảo vệ không cho người dân, các phương tiện không thuộc 

lực lượng chức năng vào khu vực hiện trường, các ly các nguồn nhiệt, tia lửa 

điện khỏi khu vực hiện trường để đề phòng cháy nổ 

 + Các đơn vị liên quan tổ chức tiến hành đo nồng độ hỗn hợp hơi xăng 

dầu theo định kỳ và báo cáo Ban chỉ huy hiện trường để có biện pháp xử lý kịp 

thời. 

 + Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động lực lượng đến 

hiện trường, chủ động tham mưu cho Ban chỉ huy hiện trường về công tác phòng 

cháy, chữa cháy để đề phòng cháy nổ, trong trường hợp cần thiết tiến hành phun 

bọt, hóa chất để đề phòng cháy nổ 

         11.5. Các thủ tục Tài chính và hành chính 

Cơ quan, đơn vị đảm trách cần được đảm bảo các thủ tục về pháp lý tài 

chính trong suốt quá trình diễn ra sự cố và sau khi kết thúc sự cố cập nhật các 

văn bản cơ sở pháp lý liên quan. 

Sự cố tràn dầu xảy ra gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến môi 

trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Để yêu cầu bên gây ra sự cố tràn dầu 

bồi thường thiệt hại đối với bên gây ra sự cố, Sở Tài nguyên và Môi trường 

tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh về các thủ tục về pháp lý, tài chính trong 

suốt quá trình diễn ra sự cố và sau khi kết thúc sự cố: 



 

72 

- Chi phí các cán bộ tham gia ứng cứu sự cố tràn dầu; 

- Kinh phí đơn vị ứng cứu trực tiếp (lực lượng, trang thiết bị ứng cứu); 

- Kinh phí đánh giá tác động môi trường sau sự cố; 

- Thu thập các đơn khiếu nại của người dân về thiệt hại do sự cố gây ra; 

- Tổ chức họp với các bên có liên quan (Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở 

Công Thương…) về các thủ tục pháp lý, các văn bản pháp luật có liên quan để 

tham mưu UBND tỉnh yêu cầu bên gây ra sự cố tràn dầu bồi hoàn thiệt hại 

  11.6. Công tác hậu cần 

 11.6.1 Công tác đảm bảo thông tin liên lạc 

Khi SCTD xảy ra tại các đơn vị từ cấp địa phương đến cấp tỉnh, hệ thống 

thông tin liên lạc của Ban chỉ huy PCTT&TKCNphải được đảm bảo giữ vững và 

thông suốt trong toàn bộ quá trình ứng cứu. 

- Tất cả các phương tiện thông tin liên lạc (vô tuyến điện, bộ đàm, fax, 

điện thoại di động...) phải được cung cấp đầy đủ và sử dụng cho công tác ứng 

phó khẩn cấp. 

- Danh sách số điện thoại, địa chỉ liên hệ của các Sở, ban ngành trong tỉnh 

Hưng Yên và các cơ quan, đơn vị phối hợp bên ngoài phải được công khai trên 

phương tiện thông tin truyền thông và thường xuyên cập nhật, bổ sung. 

 11.6.2 Công tác đảm bảo phương tiện, trang thiết bị và nhân lực 

Sự cố tràn dầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, để 

đạt hiệu quả cao trong công tác ứng cứu cần phải đảm bảo trang thiết bị, phương 

tiện và nhân lực là yếu tố rất cần thiết.  

- Phương tiện trang thiết bị phục vụ cho cơ quan chuyên trách còn hạn chế 

và chưa được thống kê đầy đủ. Trong tương lai, các thiết bị, phương tiện sẽ 

được đầu tư phục vụ công tác ứng cứu. 

- Đảm bảo công tác đào tạo nhân lực, nâng cao trình độ ứng cứu. 

- Đối với các đơn vị tư nhân tham gia trực tiếp ứng cứu, cơ quan quản lý 

nhà nước thường xuyên kiểm tra các phương tiện, trang thiết bị luôn trong tình 

trạng tốt nhất để sẵn sàng trong việc ứng phó sự cố. 

 11.6.3 Công tác bảo đảm lương thực, thực phẩm 

SCTD xảy ra với mức độ cao, ứng cứu trong thời gian dài và đặc biệt khi 

sự cố xảy ra ở khu vực địa hình phức tạp nên cần phải đảm bảo lương thực thực 

phẩm cho các lực lượng khi đang ứng cứu và lực lượng túc trực tại vị trí xảy ra 

sự cố. 

 11.6.4 Công tác đảm bảo sức khoẻ và an toàn tại hiện trường 

Ứng cứu SCTD tại hiện trường cần phải đảm bảo sức khỏe và an toàn cho 

lực lượng ứng cứu: 
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- Lực lượng khi đang ứng cứu. 

- Lực lượng túc trực tại vị trí xảy ra sự cố. 

Ứng cứu sự cố tràn dầu tại hiện trường cần phải đảm bảo sức khỏe và an 

toàn cho lực lượng ứng cứu: 

- Trang bị bảo hộ lao động cho lực lượng ứng cứu tiếp xúc với dầu. 

- Kiểm tra định kỳ sức khỏe cho lực lượng ứng cứu. 

- Phân luồng cho các phương tiện thủy, bảo vệ hiện trường. 

- Phòng chống cháy nổ khi đang ứng cứu. 

 11.6.5. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự 

Để kiểm soát dầu tràn và ứng cứu hiệu quả, cần phải đảm bảo an ninh, trật 

tự tại vị trí xảy ra sự cố. Các đơn vị liên quan đều có nhiệm vụ riêng trong việc 

ứng cứu sự cố tràn dầu: 

- Cảnh sát Giao thông phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với công an tỉnh, công an 

huyện/thành phố đảm bảo an ninh tại khu vực, thông báo, ngăn chặn người dân 

đến khu vực xảy ra sự cố 

- UBND địa phương thông báo đến người dân khu vực sự cố để có những 

phương án di dời... đảm bảo an ninh khu vực. 
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CHƯƠNG 12 

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ CỐ VÀ KẾT THÚC 

CÁC HOẠTĐỘNG ỨNG PHÓ 

  

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp 

với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn 

tỉnh triển khai thực hiện công tác ƯPSCTD. Trong quá trình ứng cứu, văn phòng 

BCH PCTT&TKCN và Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ theo dõi, 

thực hiện, kiểm soát sự cố từ lúc triển khai đến khi kết thúc các hoạt động ứng 

phó. 

12.1. Kiểm soát sự cố và kết thúc các hoạt động ứng phó 

- Xác định chính xác vị trí xảy ra sự cố 

- Xác định vị trí nguồn dầu tràn, thực hiện ngăn chặn kịp thời lượng dầu 

tràn 

- Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của dầu tràn 

- Điều phối lực lượng ứng cứu (Lực lượng của tỉnh, các cơ sở xăng dầu...) 

thu gom dầu tràn; 

- Báo cáo thường xuyên công tác ứng cứu SCTD đến UBND tỉnh, Trưởng 

BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- Đối với sự cố va đâm, chủ phương tiện thực hiện theo yêu cầu của Sở 

Tài nguyên và Môi trường trong quá trình xảy ra sự cố (bơm hút dầu sang 

phương tiện khác) 

- Kiểm soát hướng di chuyển dầu tràn ra khỏi khu vực có ảnh hưởng lớn 

đến môi trường, hệ sinh thái (khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản...) 

- Hoạt động ứng phó kết thúc khi thu gom toàn bộ lượng dầu tràn ra, đồng 

thời ngăn chặn tuyệt đối vị trí nguồn dầu tràn. 

- Đánh giá thiệt hại về môi trường sau sự cố, vệ sinh làm sạch môi trường; 

- Xem xét chi phí xử lý sự cố và thực hiện công tác đền bù và xử lý theo 

pháp luật. 
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12.2. Quy trình kiểm soát sự cố và kết thúc các hoạt động ứng phó 

 

Hình 12.1.Sơ đồ quy trình kiểm soát sự cố và kết thúc các hoạt động ứng phó 
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CHƯƠNG 13 

CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TỪSỰ CỐ TRÀN DẦU 

  

  13.1. Cơ sở pháp lý 

- Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự CLC 1992; 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

- Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ quy định 

về xác định thiệt hại đối với môi trường; 

- Các Quy chuẩn/ tiêu chuẩn môi trường để đánh giá mức độ ô nhiễm đối 

với môi trường (đất, nước, không khí) trong các sự cố tràn dầu, cũng như vận 

dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn này để đánh giá mức độ hồi phục môi trường 

sau sự cố; 

- Các văn bản pháp luật có liên quan. 

  13.2. Nguyên tắc bồi thường 

 13.2.1. Nguyên tắc 

- Tất cả các tổ chức và cá nhân quốc tịch Việt Nam, nước ngoài hay liên 

doanh giữa Việt Nam với nước ngoài gây ra SCTD đều phải bồi thường các thiệt 

hại do sự cố gây ra theo quy định của pháp luật. 

- Cơ sở pháp lý cơ bản để đòi bồi thường thiệt hại về môi trường gây ra 

do SCTD là Luật bảo vệ môi trường, các văn bản pháp luật khác và Điều ước 

quốc tế mà Việt Nam tham gia có liên quan. Thẩm quyền xem xét, giải quyết 

các tranh chấp thuộc Toà án Việt Nam. 

- Việc giải quyết bồi thường thiệt hại cần tiến hành khẩn trương, chặt chẽ. 

Quá trình khiếu nại đòi bồi thường các thiệt hại về môi trường có thể đòi hỏi tới 

tư vấn của cơ quan chuyên môn về pháp luật, đôi khi cần đến cả tư vấn về pháp 

luật của quốc tế trong các trường hợp bên gây sự cố là pháp nhân nước ngoài. 

-UBND tỉnh ủy quyền Sở TN&MT chủ trì hoặc hướng dẫn bên bị thiệt hại 

làm các thủ tục pháp lý để giải quyết việc đền bù thiệt hại gây ra do sự cố. 

- Trước khi tiến hành việc đòi bồi thường, địa phương có thể trao đổi với 

Bộ TN&MT để có được các hướng dẫn cần thiết. 

- SCTD thường gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường, do vậy chi phí 

bồi thường cho các thiệt hại về môi trường rất lớn, thường vượt quá khả năng 

của chủ phương tiện gây ra sự cố. Để có thể trả được số tiền bồi thường thiệt hại 

này, các chủ phương tiện thường tham gia bảo hiểm quốc gia hoặc quốc tế theo 

quy định của pháp luật, cho nên về nguyên tắc, thiệt hại về môi trường có thể 

được hoàn trả thông qua các quỹ bảo hiểm.  
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 13.2.2. Các khoản bồi thường thiệt hại 

Thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra (gọi tắt là thiệt hại) là tổn thất gây ra 

đối với người, tài sản, kinh tế và môi trường. Các khoản bồi thường gồm có: 

- Chi phí cho ứng phó sự cố như ngăn nguồn, gom hút thấm dầu, vận 

chuyển và xử lý dầu cặn, làm sạch môi trường...  

- Bồi thường thiệt hại về kinh tế cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại trực 

tiếp do sự cố xảy ra (như nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, sản xuất nông nghiệp, 

du lịch, nguồn cấp nước sạch và các hoạt động kinh tế khác...)  

- Bồi thường cho việc khôi phục môi trường bị suy thoái hoặc hủy hoại do 

ô nhiễm (như chất lượng nước làm giảm đa dạng sinh học, các hệ sinh thái quan 

trọng rừng ngập mặn, bãi triều, cửa sông, v,v…)  

- Chi phí cho công tác khảo sát, thu thập mẫu vật, làm căn cứ đánh giá 

thiệt hại về kinh tế và môi trường.  

- Chi phí cho sức khoẻ (nếu có). 

 13.2.3. Quyền và trách nhiệm bên đòi bồi thường 

a. Người dân, tổ chức kinh doanh sản xuất có quyền yêu cầu bồi thường 

thiệt hại kinh tế trực tiếp đối với bên gây hại hoặc thông qua các cấp chính 

quyền. 

b. Chính quyền địa phương có trách nhiệm thay mặt các bên bị thiệt hại 

về kinh tế, trong trường hợp sự cố tác động đến kinh tế của nhiều bên, nhiều 

nhóm khác nhau trên địa bàn địa phương. 

c. Đối với sự cố tràn dầu gây ô nhiễm,suy thoái các thành phần môi 

trường đất, nước, các hệ sinh thái tự nhiên và các loài ưu tiên bị bảo vệ, làm 

giảm giá trịchung của tài nguyên:  

- Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách 

nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây 

ra trên địa bàn từ cấp xã, huyện, thị trấn; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại 

đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh trở lên. UBND Tỉnh uỷ quyền SởTN&MT đứng ra thực 

hiện.  

- BộTài nguyên và Môi trường có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt 

hại trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. 

BộTN&MT có thể lựa chọn, ủy quyền cho một địa phương (tỉnh/thành phố) có 

năng lực và kinh nghiệm hơn thay mặt Bộ để đứng ra đòi bồi thường chung, cho 

cả các địa phương (tỉnh/thành phố) lân cận trong trường hợp ô nhiễm do 

sựcốtràn dầu ảnh hưởng vượt quá phạm vi quản lý hành chính của 1 địa phương 

(tỉnh/thành phố) 
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13.3. Thủ tục và hồ sơ pháp lý đòi bồi thường 

 13.3.1. Thủ tục xác định bồi thường 

Bước 1: Lập biên bản tại hiện trường và thu thập toàn bộ thông tin về chủ 

phương tiện gây ra sự cố 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh tiến hành lập 

biên bản hiện trường giữa một bên là đại diện pháp nhân gây sự cố và một bên là 

đại diện pháp nhân bị thiệt hại nhằm ghi nhận chứng cứ ban đầu về sự cố, đặc 

biệt cần thu thập các thông tin cần thiết giữa một bên là đại diện pháp nhân gây 

ra sự cố, một bên là đại diện pháp nhân bị thiệt hại, như: 

- Tên, địa chỉ, số điện thoại, số Fax của cá nhân hay pháp nhân gây sự cố; 

- Thời gian và địa điểm xảy ra sự cố; 

- Lý do và tính chất của sự cố; 

- Lượng dầu và loại dầu thoát ra môi trường; 

- Tên và quốc tịch của phương tiện và người điều khiển phương tiện; 

- Các thiệt hại ban đầu có thể thấy được (chết người, cháy nổ) 

b) Thu thập toàn bộ thông tin về chủ phương tiện gây ra sự cố: 

- Thuộc tổ chức, cá nhân nào; 

- Quốc tịch; 

- Nhật ký công tác; 

- Tham gia công ước hoặc bảo hiểm gì; 

- Hồ sơ về hàng hóa, về lượng dầu có trong tàu; 

- Biên bản về sự cố có chữ ký của chủ phương tiện, đại diện cảng vụ (nếu 

là sự cố đắm tàu) và đại diện của địa phương; 

- Các biên bản quy Trách nhiệm dân sự của các bên gây ô nhiễm... 

Bước 2: Xây dựng và thu thập toàn bộ hồ sơ, mẫu vật liên quan 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các nhóm chuyên gia khoa học và 

phối hợp với cơ quan chức năng quản lý đường thủy nơi xảy ra sự cố tiến hành 

xây dựng và thu thập toàn bộ hồ sơ, mẫu vật liên quan: 

 - Ngày giờ 

 - Địa điểm 

 - Số lượng dầu tràn 

 - Loại dầu tràn 

 - Vùng dầu loang tới 

 - Mô tả về quy mô,... 

Khảo sát tại hiện trường nhằm: 
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- Thu nhập số liệu, chứng cứ khoa học và thông tin về ô nhiễm; 

- Đánh giá mức độ, quy mô ô nhiễm, sự thiệt hại, suy giảm về môi trường, 

sinh thái. 

- Đánh giá mức độ, quy mô thiệt hại về kinh tế của các tổ chức và cá nhân 

trong hiện tại và trong tương lai. 

Các thông tin về môi trường này phải mang tính trung thực và có cơ sở 

khoa học, cần được thể hiện dưới dạng một báo cáo hoàn chỉnh, có các sơ đồ, số 

liệu, mẫu vật, các kết quả phân tích cụ thể, các phim ảnh minh họa đi kèm. 

Bước 3: Xây dựng và thu thập toàn bộ các khiếu nại của các cấp và nhân 

dân địa phương về ảnh hưởng của sự cố 

Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp UBND huyện/TX/TP nơi xảy ra sự 

cố tiếp nhận toàn bộ các khiếu nại và có báo cáo tổng hợp trình UBND tỉnh. 

Bước 4: Xây dựng hồ sơ khiếu nại 

Sau khi có được các loại hình thông tin cần thiết, cần xây dựng đơn khiếu 

nại và hồ sơ đi kèm. Nội dung chủ yếu bao gồm:  

- Tên và địa chỉ của bên pháp nhân đòi bồi thường; 

- Tên và địa chỉ của phương tiện và chủ phương tiện gây sự cố (nếu 

trường hợp sự cố do tàu gây ra thì cần biết tên tàu, quốc tịch tàu, chủ tàu, tên 

thuyền trưởng, quốc tịch thuyền trưởng); 

- Thời gian và địa điểm xảy ra sự cố; 

- Xác định các nguồn lực đã được huy động tham gia vào ứng cứu: 

+ Số ngày công, 

+ Số trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện,... 

- Loại dầu; 

- Số lượng dầu; 

- Phạm vi bị ảnh hưởng; 

- Các bằng chứng về dầu: 

+ Mẫu dầu nguyên thủy, 

+ Mẫu dầu vớt được, 

+ Mẫu nước có dầu, 

+ Mẫu bùn. 

- Các kết luận phân tích về thành phần hóa học dầu và mẫu nước, mẫu 

bùn chứa dầu, hoặc về mô tả của vệt dầu loang. 

- Các bằng chứng và các kết luận về sự suy giảm môi trường: 

+ Suy giảm năng suất sinh học sơ cấp; 
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+ Mẫu động thực vật bị chết hoặc bị ngấm dầu, đang chết. 

- Mô tả tóm tắt về diễn biến, các công việc đã thực hiện để đối phó, các 

thiệt hại về tài sản. 

- Bảng thống kê các chi phí cho việc ứng cứu: 

+ Các chi phí về sử dụng nhân lực, thiết bị, vận tải hàng ngày đã phục vụ 

cho việc xử lý hậu quả, làm sạch môi trường. 

+ Giá thành sửa chữa hoặc phải thay thế mới trang thiết bị do sự cố làm 

hư hỏng. 

+ Giá trị thiệt hại về kinh tế của hoạt động sản xuất trực tiếp phụ thuộc 

vào môi trường (nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, chăn nuôi gia cầm v.v...). Có 

đối chứng, so sánh với thu nhập từ những vụ mùa trước đây để tính toán. 

- Phim, ảnh, băng, video (nếu có). 

 13.3.2. Hồ sơ pháp lý đòi bồi thường 

Hồ sơ bao gồm các mục sau: 

- Tên và địa chỉ của bên pháp nhân đòi bồi thường; 

- Tên và địa chỉ của phương tiện và chủ phương tiện gây sự cố; 

- Thời gian và địa điểm xảy ra sự cố; 

- Xác định các nguồn lực đã được huy động tham gia vào ứng cứu (số 

ngày công, số trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện...); 

- Loại dầu, số lượng dầu, phạm vi bị ảnh hưởng; 

- Các bằng chứng về dầu (mẫu dầu nguyên thủy, mẫu dầu vớt được, mẫu 

nước có dầu, mẫu bùn v.v...), các kết luận phân tích về thành phần hoá học dầu 

và mẫu nước, mẫu bùn chứa dầu, hoặc về mô tả của vệt dầu loang; 

- Các bằng chứng và các kết luận về sự suy giảm môi trường (suy giảm 

năng suất sinh học sơ cấp, mẫu động thực vật bị chết hoặc bị ngấm dầu, đang 

chết); 

- Mô tả tóm tắt về diễn biến, các công việc đã thực hiện để ứng phó, các 

thiệt hại về tài sản. 

- Bản thống kê các chi phí cho việc ứng cứu như các chi phí về sự dụng 

nhân lực, thiết bị, vận tải hàng ngày đã phục vụ cho việc xử lý hậu quả, làm sạch 

môi trường. 

- Giá thành sửa chữa hoặc thay thế mới do sự cố làm hư hỏng. 

- Giá trị thiệt hại về kinh tế của các hoạt động sản xuất trực tiếp phụ thuộc 

vào môi trường (nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, chăn nuôi…) có đối chứng, 

so sánh với thu thập từ những vụ mùa trước đây để tính toán. 

Trong việc chuẩn bị và xây dựng các hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường, 

ngoài các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh có thể trao đổi, phối hợp với Tổng 
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Cục Môi trường, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu 

nạn nhằm có được các hướng dẫn kỹ thuật cần thiết trong trường hợp bên gây sự 

cố là pháp nhân nước ngoài. 

 13.4. Cơ quan, đơn vị thống kê thiệt hại từ sự cố của tỉnh 

SCTD xảy ra ảnh hưởng đến môi trường, thiệt hại về kinh tế rất lớn. Do 

đó để lập thủ tục, hồ sơ pháp lý đòi bồi thường phải có tổ chức, cơ quan chuyên 

ngành thực hiện thống kê thiệt hại từ sự cố: 

- Sở TN&MT là là cơ quan có trách nhiệm thống kê thiệt hại về môi 

trường (ô nhiễm môi trường nước, đất, động thực vật, hệ sinh thái…). 

- UBND các huyện, thành phố thống kê thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản của nhân dân tại khu vực do ảnh hưởng của SCTD. 

- Phòng cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, 

đường sắt, phòng cảnh sát giao thông đường thủy thống kê thiệt hại về tài sản, 

tính mạng của con người…  

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thống kê về thiệt hại đối với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ du lịch 

Sau khi có những báo cáo tổng kết về thiệt hại của các đơn vị có liên 

quan, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp và chủ trì việc 

đánh giá thiệt hại về môi trường và tài nguyên nói chung. Đồng thời phối hợp 

với Sở Tài chính hướng dẫn việc kê khai, tổng hợp chi phí của các lực lượng  

tham gia ứng cứu và yêu cầu tổ chức, cá nhân gây ra hậu quả có trách nhiệm bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 
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CHƯƠNG 14 

ĐÀO TẠO, DIỄN TẬP, CẬP NHẬT VÀPHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH 

  14.1. Đào tạo, tập huấn kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 

Nhằm nâng cao nhận thức trong công tác ƯPSCTD và sử dụng nguồn lực 

sẵn có để triển khai các hoạt động ứng phó trong các điều kiện thực tế khác 

nhau, với diễn biến và tác động khác nhau của dầu cũng như hậu quả khi có 

SCTD xảy ra. 

Lập kế hoạch về chương trình đào tạo hàng năm 

Trên cơ sở Kế hoạch ƯPSCTD được phê duyệt, UBND tỉnh chỉ đạo Sở 

Tài nguyên và Môi trường, BCH PCTT&TKCN tỉnh tổ chức các chương trình 

tập huấn, diễn tập ƯPSCTD. Hàng năm, tổ chức tập huấn, thao diễn kỹ thuật 

nhằm kiểm tra, điều chỉnh và nâng cao khả năng ứng phó về kỹ thuật, trang thiết 

bị, vật liệu, nhân lực của các cơ sở phù hợp với hoàn cảnh thực tế. 

a. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức về tác hại của sự cố tràn dầu. 

- Sẵn sàng ứng phó nhanh khi có sự cố diễn ra. 

- Đưa ra các phương án ứng phó và xử lý kịp thời. 

- Nâng cao sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác ứng phó. 

b. Đối tượng 

Chương trình huấn luyện phải phục vụ cho đối tượng chính:  

- Lực lượng ứng phó gián tiếp: UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, BCH PCTT&TKCN tỉnh, lãnh đạo các cơ sở, lãnh đạo các cơ quan có 

liên quan đến ƯPSCTD... 

- Lực lượng ứng phó trực tiếp: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh, 

công ty môi trường đô thị tỉnh.... 

c. Nội dung tập huấn 

- Khóa tập huấn cho các cán bộ chủ chốt để huấn luyện cho các nhân viên 

làm nhiệm vụ ứng phó. Cán bộ này là các đội trưởng các đội ứng phó tại hiện 

trường, cán bộ làm sạch đường bờ, người liên lạc trong các tổ chức ứng phó và 

các cán bộ trực tiếp vận hành thiết bị ứng phó. Các cán bộ này có trách nhiệm 

huấn luyện cho các nhân viên ứng phó tối thiểu 1 lần/năm. 

- Khóa tập huấn cho các thành viên Ban chỉ huy ứng phó của các địa 

phương, đơn vị sơ sở tập trung vào chiến lược, chiến thuật, kỹ thuật xử lý và lập 

kế hoạch điều động lực lượng, phương tiện, thiết bị, các nguồn lực khác để thực 

hiện các hoạt động ứng phó tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, tính chất và tác 

động của dầu tràn. 

- Khóa tập huấn cho các thành viên Ban chỉ huy và cấp chỉ huy của các 

đơn vị cơ sở tập trung vào công tác quản lý và chỉ đạo công tác ứng phó, đánh 
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giá chiến lược ứng phó, các vấn đề môi sinh, môi trường, các khía cạnh pháp lý, 

hợp tác quốc tế, thông tin đại chúng... 

- Khóa huấn luyện cho các người dân, ngư dân của các huyện, thị xã, 

thành phố về ý thức, trách nhiệm, cách phát hiện dầu tràn và quy trình, nội dung 

cần thông báo đến các cơ quan chức năng về sự cố, vệt dầu tràn. 

Các khóa tập huấn, huấn luyện cần được tổ chức thường xuyên mỗi năm 

một lần ngay sau khi Kế hoạch ƯPSCTD được ban hành. 

d. Địa điểm, địa chỉ có thể gửi đi đào tạo, tập huấn 

- Ủy ban quốc gia Ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn: Là tổ chức 

phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo, tổ chức phối hợp 

thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi cả nước và hợp tác khu vực, 

quốc tế; Trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa 

phương và các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện công tác tìm kiếm 

cứu nạn theo quy định của pháp luật. 

- Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc: Là đơn vị trực thuộc Ủy 

ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, phụ trách khu vực miền Bắc. 

- Các cơ quan, tổ chức khác được phép đào tạo về ƯPSCTD 

  14.2. Kế hoạch Diễn tập Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh 

- Thời gian diễn tập: 3 năm/lần 

- Nơi diễn tập: Các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu cao 

- Nội dung: 

+ Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông: Diễn tập ứng cứu 1 tình 

huống giả định 

+ Họp rút kinh nghiệm 

- Đối tượng tham gia: Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN, 

Sở Công Thương,  Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân 

sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan 

 14.3. Cập nhật và phát triển kế hoạch 

Để kế hoạch được hoàn chỉnh và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế 

của các địa phương, định kỳ 1 năm 01 lần kế hoạch được cập nhật. Văn phòng 

BCH PCTT&TKCN tỉnh và Sở TN&MT tham mưu BCH PCTT&TKCN tỉnh tổ 

chức cập nhật kế hoạch ƯPSCTD. Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của địa 

phương sẽ được cập nhật và phát triển với những nội dung chính như sau: 

- Cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến ứng phó sự cố tràn dầu; 

- Các phương tiện, trang thiết bị (mới, hiện đại) phục vụ công tác ứng phó 

sự cố; 

- Cập nhật thông tin về nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố tràn dầu; 
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- Các phương pháp thu gom xử lý dầu tràn, địa chỉ các cơ sở lưu trữ và xử 

lý dầu thải; 

- Số điện thoại của cá nhân và cơ quan cần liên lạc trong trường hợp xảy 

ra SCTD; 

- Căn cứ vào tình hình thực tế: Trang thiết bị hiện có của tỉnh, các khu 

vực có nguy cơ tiềm ẩn sự cố tràn dầu để đánh giá việc thực hiện từ đó đưa ra 

định hướng trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh. 

- Kế hoạch diễn tập, đào tạo hàng năm; 

- Cập nhật các thông tin thay đổi khác (nếu có). 
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CHƯƠNG 15 

QUẢN LÝ, TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

 15.1. Quản lý kế hoạch 

Sau khi Kế hoạch được Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn ra Quyết định phê duyệt, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

việc thực hiện của các đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng 

mắc phản ánh về UBND tỉnh xem xét, quyết định 

 15.2. Triển khai và thực hiện kế hoạch 

UBND Tỉnh  

- Phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ ƯPSCTD, 

đào tạo và tập huấn. 

- Giao Sở Công Thương xây dựng Quy định về việc lập, thẩm định và phê 

duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

BCH PCTT&TKCN 

- Thẩm định dự thảo kế hoạch ƯPSCTD cập nhật theo định kỳ. 

- Chỉ huy hoạt động ứng phó khẩn cấp khi sự cố xảy ra. 

- Chỉ huy hoạt động diễn tập. 

Văn phòng BCH PCTT&TKCN 

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của BCH.ƯPSCTD tỉnh. 

- Đầu mối thông tin liên lạc ghi nhận thông tin về SCTD. 

- Cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh và hướng dẫn cập 

nhật kế hoạch ƯPSCTD cấp Cơ sở, định kì 3 năm/ lần. 

- Xây dựng chương trình giám sát SCTD ở những khu vực có rủi ro cao 

hoặc khu vực nhạy cảm, được ưu tiên bảo vệ đối với SCTD.  

- Lập danh sách nguồn lực huy động khi có SCTD trong tỉnh về: 

+ Nhân lực;  

+ Phương tiện; 

+ Trang thiết bị và vật tư chuyên dụng; 

+ Trang thiết bị, phương tiện và vật tư khác.  

- Tham gia các hoạt động có liên quan về quản lý ƯPSCTD do Sở 

TN&MT chủ trì tổ chức. 

Sở Công Thương: Đầu mối giúp việc cho UBND tỉnh quản lý việc tuân 

thủ pháp luật của cơ sở trong Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu: 
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+ Xây dựng Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành; 

+ Tổ chức hướng dẫn và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của 

các cơ sở; 

+ Thanh, kiểm tra định kỳ việc thực hiện theo Kế hoạch ứng phó sự cố 

tràn dầu của các cơ sở; 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp tổ chức đào tạo, tuyên truyền về sự cố tràn dầu cho cơ 

quan quản lý và các cơ sở có khả năng gây SCTD. 

- Lập và ban hành các biểu mẫu về thông báo, huy động nguồn lực và 

công tác đền bù. 

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm 

trang thiết bị, vật tư phục vụ ƯPSCTD;  

- Chủ trì công tác khắc phục sự cố tràn dầu và đòi bồi thường thiệt hại do 

tràn dầu. 

Các đơn vị Bộ đội, Công an  

- Tham gia hoạt động ứng phó sự cố và khắc phục hậu quả. 

- Tham gia hoạt động giám sát, theo dõi SCTD  

- Bảo đảm an toàn, an ninh trong quá trình ứng phó từ đầu cho tới kết 

thúc. 

- Tham gia công tác đào tạo, tập huấn về ƯPSCTD  

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng, dầu 

- Xây dựng kế hoạch của cơ sở, trình Sở Công Thương thẩm định, phê 

duyệt. 

- Sẵn sàng và tham gia tích ứng phó sự cố tràn dầu khi được huy động. 

- Tham gia tập huấn và tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền. 

Kinh phí đầu tư cho ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh bao gồm kinh phí 

thực hiện đào tạo, diễn tập; kinh phí hàng năm cho việc xử lý, khắc phục sự cố 

tràn dầu không xác định rõ nguồn gốc.  

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn ngân sách dự phòng của 

tỉnh, từ sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

và các tổ chức tài trợ khác.  
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1:  Mẫu báo cáo sự cố về tràn dầu 

 

MẪU SỐ 01: BÁO CÁO VỀ SỰ CỐ TRÀN DẦU 

Từ: ..................................................................................................................................   

Báo cáo: Trưởng ban BCH. ƯPSCTD    

I. CHI TIẾT BÁO CÁO 

1. Tên người báo cáo: .....................................  ........................................................  

2. Số điện thoại: .............................................. Telex: .............................................  

3. Số fax: .........................................................  ........................................................  

4. Ngày, giờ báo cáo: ......................................  ........................................................  

5. Ngày, giờ xảy ra sự cố: ..............................  ........................................................  

II. CHI TIẾT VỀ SỰ CỐ 

1. Tên cơ sở: ............................................................................................................   

2. Chủ sở hữu: ............................................ Điện thoại: ..........................................  

3. Loại dầu tràn: 

Dầu thô: ...................................................................................................................    ……………  .  

Dầu nhiên liệu nặng: ...............................................................................................  

Dầu nhiên liệu nhẹ: .................................................................................................  

Các loại khác: ..........................................................................................................  

Dầu tạo nhũ tương?  Có   Không  

4. Khối lượng dầu tràn 

Khối lượng dầu tràn lúc báo cáo: ……………………..tấn. 

Nguồn thải dầu đã được đóng? ………….. Nếu chưa, tốc độ thải hiện tại là: 

……………… tấn/giờ. Tổng khối lượng đã thải ước tính cho đến khi nguồn thải 

được đóng? ……………….. tấn. 

Cấp độ tràn dầu:_________ 1  

         _________ 2 

         _________ 3 

5. Nguyên nhân tràn dầu: đánh dấu (x) vào nguyên nhân gây sự cố dầu tràn. 

Hư hỏng ống/ đường ống………….. Mắc cạn…………………………… 

Hư hỏng bể chứa… ………………… Nạp dầu quá mức…………………. 

Va đụng tàu………………………… Sự cố phun………………………… 

Lý do khác (ghi rõ)………………… Cháy nổ…………………………... 
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Chi tiết: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

(Đính kèm thêm giấy rời nếu cần thiết) 

III. ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

IV. VỊ TRÍ TRÀN DẦU 

1. Khu vực: ..............................................................................................................  

2. Căn cứ ứng cứu gần nhất:....................................................................................  

3. Cảng gần nhất: .....................................................................................................  

Khả năng tiếp nhận các phương tiện ứng cứu: ........................................................  

 .................................................................................................................................  

4. Kinh, vĩ độ hay bản đồ hướng dẫn về dầu tràn: ..................................................  

 .................................................................................................................................  

5. Dầu tràn xảy ra ở: 

 Trên sông…………………..  Trên bờ……………………… 

6. Khu vực bị đe dọa: Đánh vào dấu (x) 

Bến thủy nội địa Khu vực nuôi trồng thuỷ sản: Ruộng lúa: 

Đất trồng: Nguồn nước uống: Nguồn lấy nước SX công nghiệp 

Khu vực khác:   

* Ghi rõ về các khu vực bị đe dọa khác: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

V. CÁC HÀNH ĐỘNG VÀ ỨNG CỨU CẦN THIẾT 

1. Hành động cần thiết: (bao gồm thông báo cho nhà chức trách, báo động/ huy 

động các lực lượng/ phương tiện ứng cứu) .............................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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2. Hành động đã thực hiện và tên của người hay nhà chức trách chỉ huy (bao 

gồm số điện thoại, fax) ............................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3. Tên và số điện thoại của nơi liên hệ ở địa phương 

Tên người liên hệ Số điện thoại 

……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… 

4. Các thông tin có liên quan khác: .........................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Phụ lục 2. Danh sách liên lạc 

1. Danh sách liên lạc nội bộ 

TT Tên cơ quan Địa chỉ 
Số điện thoại  

liên lạc 
Ghi chú 

1 UBND tỉnh Hưng Yên 

Số 10 Đường Chùa 

Chuông-Thành Phố 

Hưng Yên 

0221.3863823,  

2 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Số 437 Nguyễn Văn 

Linh, TP HưngYên 
02213 863624  

3 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Số 1 Nguyễn Lương 

Bằng - Phường Hiến 

Nam - thành phố Hưng 

Yên - tỉnh Hưng Yên 

02213.863596  

4 Sở Giao thông và vận tải 

đường Quảng Trường, 

phường Hiến Nam, TP 

Hưng Yên 

02213.863413  

5 Sở Công Thương 

đường Quảng Trường, 

phường Hiến Nam, TP 

Hưng Yên 

02213.862 779  

6 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

Số 3 đường Bạch Đằng, 

thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên. 

02216250271  

7 Công an tỉnh 

Số 45 đường Hải 

Thượng Lãn Ông, TP 

Hưng Yên 

02213 863479  

8 Sở Y tế 

đường Hải Thượng Lãn 

Ông, phường An Tảo, 

TP Hưng Yên 

02213 863658  

9 
Sở Văn hóa thể thao và Du 

lịch 

Đường Quảng Trường, 

phường Hiến Nam, TP 

Hưng Yên 

0221.3552.559  

10 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Đường Nguyễn Lương 

Bằng, phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng 

Yên, Tỉnh Hưng Yên 

0221.3867 089  

11 
Văn phòng thường trực 

BCH PCTT&TKCN tỉnh 

47 Trưng Trắc, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 
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12 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Đường An Vũ, phường 

Hiến Nam, TP Hưng 

Yên 

0221.3863542  

13 
Sở Lao động thương binh 

và Xã hội 

533 Nguyễn Văn Linh, 

phường Lê Lợi, TP 

HưngYên 

0221 3863531  

14 Sở Tài chính 

535 Nguyễn Văn Linh, 

phường Lê Lợi, TP 

Hưng Yên 

0221.3863 445  

15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Số 8 Chùa Chuông, 

phường Hiến Nam, TP 

Hưng Yên 

02213 863456  

16 Sở Giáo dục và Đào tạo 

675 Nguyễn Văn Linh, 

phường An Tảo, TP 

Hưng Yên 

02213 863797  

17 
Đài phát thanh và truyền 

hình tỉnh 

164 Nguyễn Văn Linh, 

TP Hưng Yên 
02213 616 988  

 

2. Danh sách liên lạc bên ngoài 

TT Tên cơ quan Địa chỉ 
Số điện thoại 

liên lạc 

Ghi 

chú 

1 

Ủy ban Quốc gia Ứng 

phó sự cố, thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn 

 024.37333664  

2 
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

Số 10 Tôn Thất Thuyết, 

TP Hà Nội 

024.38343005  

3 

Ban chỉ huy phòng chống 

lụt bão và Tìm kiếm cứu 

nạn – Bộ Công Thương 

25 Ngô Quyền, Hoàn 

Kiếm , Hà Nội 

024.22218315 

024.22218320 

024.39393661 

 

4 

Trung tâm ƯPSCTD khu 

vực miền Bắc (Công ty 

128 Hải quân) 

Phường Đông Hải, quận 

Hải An, TP Hải Phòng 

031.3766467  

5 

Trung tâm ƯPSCTD khu 

vực miền Trung (Công ty 

Sông Thu) 

Số 152 đường 2/9 quận 

Hải Châu, TP Đà Nẵng 

0511.3612248  
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Phụ lục 3. Danh sách các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 

TT Tên cửa hàng Địa chỉ Tên doanh nghiệp Địa chỉ DN 

Dung 

tích bể 

chứa m3 

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN         

1 CH BLXD Hồng Nam Hồng Nam - TP. Hưng Yên 
CN Công ty CP TM-DV 

HY tại Tiên Lữ 
TT. Vương - Tiên Lữ 20 

2 CH BLXD Số 97 Yên Lệnh 
Phường Lam Sơn - TP.Hưng 

Yên 
CNXD Hưng Yên 

Số 689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

3 CH BLXD Số 77 Phố Hiến 
Phường An Tảo - TP.Hưng 

Yên 
CNXD Hưng Yên 

Số 689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

4 CH BLXD Số 76 Minh Khai 
Phường Minh Khai - 

TP.Hưng Yên 
CNXD Hưng Yên 

Số 689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

5 CH BLXD Số 75 An Vũ 
Phường Hiến Nam - TP.Hưng 

Yên 
CNXD Hưng Yên 

Số 689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

6 CH BLXD Số 74 An Tảo 
Phường An Tảo - TP.Hưng 

Yên 
CNXD Hưng Yên 

Số 689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

7 CH BLXD K82 
Đặng Cầu - Trung Nghĩa – 

TP. Hưng Yên 

Cty CP TM vận tải Bạch 

Đằng 

Đặng Cầu - Trung Nghĩa - TP. Hưng 

Yên 
50 

8 CH BLXD Phương Chiểu 
Phương Chiểu - TP. Hưng 

Yên 
Cy TNHH Đai Phong Phương Chiểu - TP. Hưng Yên 100 

9 CH BLXD SỐ 70 Hiến Nam 
Phạm Bạch Hổ - Hiến Nam – 

TP Hưng Yên 
CNXD Hưng Yên 

Số 689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
100 

10 CH BLXD Hồng Nam 
128 Đoàn Thị Điểm - Lê Lợi 

– Hưng Yên 
DNTN Hưng Hải 

128 Đoàn Thị Điểm, Lê Lợi, TP. 

Hưng Yên 
80 

11 
CH BLXD Nguyễn Thiện 

Thuật 

5/6 Nguyễn Thiện Thuật -  

TP. Hưng Yên 
Cty TNHH Hoan Bình 

5/6 Nguyễn Thiện Thuật - TP. Hưng 

Yên 
20 

12 CH BLXD Giang Anh Hồng Nam - TP. Hưng Yên CTy CP Giang Anh 
Đội 13, Khu Nhân Dục, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
50 

13 CH BLXD 160 Lam Sơn 160 Nguyễn Văn Linh- TP. Cty TNHH DV & TM 67A, Bà Triệu, Lê Lợi, TP.Hưng Yên 45 
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Hưng Yên Khánh Tùng HY 

14 CH BLXD 289 
Chợ Đầu - Trung Nghĩa - 

TP.Hưng Yên 

Cty XD Quân đội khu 

vực I 

Khu Hạ Đoạn 2, Đông Hải 2, Hải An, 

Hải Phòng 
25 

15 CH BLXD Bảo Khê 
Tiến Thắng - Bảo Khê - 

TP.HY 
DNTN Đỗ Kiên Tiến Thắng - Bảo Khê- TP. Hưng Yên 40 

 Tổng cộng 15 cây   905 

HUYỆN VĂN LÂM   

1 CH BLXD Số 94 Trưng Trắc Xã Trưng Trắc - Văn Lâm CNXD Hưng Yên 
688 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

2 
CH BLXD Số 95 Như Quỳnh 

Nam 
TT. Như Quỳnh - Văn Lâm CNXD Hưng Yên 

689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

3 CH BLXD Thành An Đình Dù – Văn Lâm 
DN tư nhân Thành An 

Hưng Yên 
Đình Dù – Văn Lâm 75 

4 CH BLXD Trưng Trắc 
Trai Túc -Trưng Trắc - Văn 

Lâm 
Cty CP SXTM Hưng Yên 

Khu phố mới cầu vượt Như Quỳnh-

Văn Lâm 
25 

5 CH BLXD Hữu Huân Văn Ổ - Đại Đồng - Văn Lâm DN tư nhân Khả Loan Văn Ổ - Đại Đồng - Văn Lâm 20 

6 CH BLXD Trưng Trắc 
Nhạc Lộc - Trưng Trắc - Văn 

Lâm 

Cty TNHH TM Thiên 

Hương 
Nhạc Lộc - Trưng Trắc - Văn Lâm 30 

7 CH BLXD Chỉ Đạo 
Nghĩa Lộ - Chỉ Đạo - Văn 

Lâm 
DN tư nhân Anh Đạt Xã Chỉ Đạo - Văn Lâm 15 

8 CH BLXD Lạc Hồng Xã Lạc Hồng - Văn Lâm CN DNTN Mạnh Cường Phi Liệt, Liên Nghĩa, Văn Giang 55 

9 CH BLXD Đức Lợi 
Khuyến Thiện - Lương Tài - 

Văn Lâm 
DN tư nhân Huyên Hùng Khuyến Thiện - Lương Tài - Văn Lâm 30 

10 CH BLXD Lương Tài    Xã Lương Tài - Văn Lâm DNTN Duyên Thế Nhạc Lộc - Trưng Trắc - Văn Lâm 30 

11 CH BLXD TT Như Quỳnh 
Như Quỳnh - TT. Như Quỳnh 

- Văn Lâm 

XN DV xăng dầu Thái 

Âu - Cty CPSX Hưng 

Yên 

TT. Như Quỳnh - Văn Lâm 50 

12 CH BLXD Chỉ Đạo Xã Chỉ Đạo - Văn Lâm 
DNTN xăng dầu Mạnh 

Hùng 
Trúc Đình - Xuân Trúc- Ân Thi 35 

13 CH BLXD Hoàng Thọ - CN Hành Lạc - TT. Như Quỳnh - Cty TNHH TM phát triển Hành Lạc - TT. Như Quỳnh - Văn 100 
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Hưng Yên Văn Lâm Hoàng Thọ - CN Hưng 

Yên 

Lâm 

14 
CH BLXD Số 1 - Công ty CP  

xây lắp I Petrolimex 
Xã Trưng Trắc - Văn Lâm 

Công ty CP xây lắp I 

Petrolimex 

550+552 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên 

- Hà Nội 
75 

15 
CH BLXD Như Quỳnh 

Trung Lê - TT. Như Quỳnh - 

Văn Lâm 

DN tư nhân Hoàng 

Huynh 
Trung Lê - TT. Như Quỳnh - Văn Lâm 30 

16 
CH BLXD Minh Hải 

Km 4 đường 169 - Minh Hải 

- Văn Lâm 
DN tư nhân Hoàng Long 

Km 4 đường 169 - Minh Hải - Văn 

Lâm 
30 

 Tổng cộng 16 cây   750 

HUYỆN VĂN GIANG 

1 CH BLXD Cửu Cao 
Thôn Vàng - Cửu Cao - Văn 

Giang 
DN tư nhân Thành Nam Thôn Vàng - Cửu Cao - Văn Giang 30 

2 CH BLXD Số 87 Vĩnh Khúc Xã Vĩnh Khúc - Văn Giang CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

3 CH BLXD TT Văn Giang TT. Văn Giang - Văn Giang 
DN tư nhân XD Phương 

Anh 
TT. Văn Giang - Văn Giang 20 

4 CH BLXD Long Hưng 
Thôn Như Lân - Long Hưng - 

Văn Giang 

DN tư nhân DV Hưng 

Hải 

Thôn Như Lân - Long Hưng - Văn 

Giang 
50 

5 
CH BLXD và đại lý hàng hóa 

Đông Đô 

Thôn Đa Phúc – Tân Tiến – 

Văn Giang 

Công ty CP đầu tư Đông 

Đô 
Thôn Bến – Phụng Công – Văn Giang 75 

6 CH BLXD Liên Nghĩa 
Thôn Đan Kim - Liên Nghĩa - 

Văn Giang 
DN tư nhân Đức Thuấn 

Thôn Đan Kim - Liên Nghĩa - Văn 

Giang 
30 

7 CH BLXD Xã Liên Nghĩa Liên Nghĩa - Văn Giang CN DNTN Mạnh Cường Phi Liệt -Liên Nghĩa - Văn Giang 30 

8 CH BLXD Xuân Quan 
Thôn 4, Xuân Quan, Văn 

Giang 
CN  DNTN Hoàng Long Tứ Mỹ, Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào 70 

9 CH BLXD Mễ Sở 
Chợ Mễ Sở - Mễ Sở - Văn 

Giang 

DN tư nhân Phúc 

Khương 
Chợ Mễ Sở - Mễ Sở - Văn Giang 20 

10 CH BLXD Thắng Lợi 
Thôn Xâm Trong - Thắng 

Lợi - Văn Giang 

Cty TNHH XD&DV Tân 

Thành Đạt 

Thôn Xâm Hồng - Thắng Lợi - Văn 

Giang 
30 

11 CH BLXD Đức Hiếu 
Đường 179 - Phụng Công - 

Văn Giang 
DN tư nhân Đức Hiếu Đường 179 - Phụng Công - Văn Giang 20 
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12 CH BLXD Tân Tiến 
Thôn Hòa Bình Hạ - Tân 

Tiến - Văn Giang 
DN tư nhân Như Long Thôn Từ hồ - Yên Phú - Yên Mỹ 20 

 Tổng cộng 12 cây   450 

HUYỆN MỸ HÀO 

1 CH BLXD Trạm XD Số 2 TT. Bần Yên Nhân - Mỹ Hào 
Tổng Cty Xăng dầu Quân 

đội 

125 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - 

Hà Nội 
25 

2 CH BLXD Số 88 Yên Nhân TT. Bần Yên Nhân - Mỹ Hào CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

3 CH BLXD Số 93 Dị Sử Xã Dị Sử - Mỹ Hào CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

4 CH BLXD Số 80 Mỹ Hào Bắc Xã Dị Sử - Mỹ Hào CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

5 CH BLXD Phùng Chí Kiên 
Km 32 - QL 5A - Phùng Chí 

Kiên- Mỹ Hào 
Cty TNHH Khánh Toàn 

Km 32 - QL 5A - Phùng Chí Kiên - 

Mỹ Hào 
20 

6 CH BLXD Minh Đức 
Thịnh Vạn - Minh Đức- Mỹ 

Hào 
DNTN Văn Minh 

Thôn Thịnh Vạn - Minh Đức - Mỹ 

Hào 
30 

7 CH BLXD Chợ Dầm 
Thôn Lỗ Xá - Nhân Hòa- Mỹ 

Hào 

Cty CP TM xăng dầu 

Nghĩa Bình 

Lô 106.20 Thanh Bình - Thanh Bình - 

TP. Hải Dương 
25 

8 CH BLXD Minh Đức 
Thịnh Vạn - Minh Đức - Mỹ 

Hào 

Cty TNHH Hoàng Nam 

Hưng Yên 
Thịnh Vạn - Minh Đức, Mỹ Hào 40 

9 CH BLXD Nam Lợi 
Tiên Xá II - Cẩm Xá - Mỹ 

Hào 

Cty TNHH thương mại 

Nam Lợi 
Thôn Tiên Xá II - Cẩm Xá - Mỹ Hào 20 

10 CH BLXD Bảo Sơn Thôn Đọ, Bạch Sam, Mỹ Hào CN DNTN Hoàng Long 
Thôn Tứ Mỹ - Phùng Chí Kiên - Mỹ 

Hào 
75 

11 CH BLXD Minh Đức 
Km 31+240 QL 5 - Minh 

Đức- Mỹ Hào 
DNTN XD Minh Khang Số 2, Phạm Ngũ Lão, Ân Thi 40 

12 CH BLXD Phùng Chí Kiên 
Thôn Tứ Mỹ - Phùng Chí 

Kiên - Mỹ Hào 

Cty TNHH Hoàn Chỉnh 

Hưng Yên và CN DNTN 

Hoàng Long 

Thôn Tứ Mỹ - Phùng Chí Kiên - Mỹ 

Hào 
75 

13 CH BLXD Số 1 Minh Đức 
Thịnh Vạn - Minh Đức - Mỹ 

Hào 

DNTN TM&DV Thành 

Đạt 
Thịnh Vạn - Minh Đức - Mỹ Hào 75 

14 CH BLXD Quang Minh Vũ Xá - Dương Quang - Mỹ DNTN Quang Minh Thôn Vũ Xá - Dương Quang - Mỹ 40 
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Hào Hào 

15 CH BLXD Số 389 
Phố Nối - TT. Bần Yên Nhân 

- Mỹ Hào 

Cty XD Quân đội khu 

vực I 

Khu Hạ Đoạn 2, Đông Hải 2, Hải An, 

Hải Phòng 
50 

16 CH BLXD Dương Quang 
Dương Xá - Dương Quang - 

Mỹ Hào 
DNTN Hoa Ngọc 

Thôn Dương Xá - Dương Quang - Mỹ 

Hào 
30 

17 CH BLXD Bân Yên Nhân 
281 TT. Bần Yên Nhân - Mỹ 

Hào 

Cty TNHH SX và TM 

Tân Thành 
281 TT. Bần Yên Nhân , Mỹ Hào 15 

18 CH BLXD Bạch Sam 
Thôn Đọ - Bạch Sam - Mỹ 

Hào 

Cty TNHH TM&DV 

Tiến Minh HY 
Thôn Đọ, Bạch Sam, Mỹ Hào 95 

 Tổng cộng 18  cây   880 

HUYỆN YÊN MỸ 

1 CH BLXD Từ Hồ Từ Hồ - Yên Phú- Yên Mỹ DN tư nhân Như Long Từ Hồ - Yên Phú - Yên Mỹ 24 

2 CH BLXD Số 43 Mỹ Văn Xã Giai Phạm - Yên Mỹ CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

3 CH BLXD Số 79 Yên Mỹ TT. Yên Mỹ - Yên Mỹ CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
100 

4 CH BLXD Số 90 Phú Mỹ Xã Yên Phú - Yên Mỹ CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

5 CH BLXD Hiệp An Phú Yên Hòa – Yên Mỹ 
Công ty TNHH Hiệp An 

Phú 
Yên Hòa - Yên Mỹ 50 

6 CH BLXD Huân Trang Minh Châu - Yên Mỹ 
Cty TNHH TM&DV 

Huân Trang 
Minh Châu - Yên Mỹ 35 

7 CH BLXD Yên Hưng Xã Trung Hưng - Yên Mỹ Cty TNHH Yên Hưng Thôn Hạ - Trung Hưng - Yên Mỹ 35 

8 CH BLXD SỐ 1 Yên Phú Mễ Hạ - Yên Phú - Yên Mỹ DNTN ĐứcTâm Mễ Hạ - Yên Phú - Yên Mỹ 12 

9 CH BLXD Yên Phú Yên Phú - Yên Mỹ DNTN Lập Lan Yên Phú - Yên Mỹ 25 

10 CH BLXD Diên Phúc Minh Châu - Yên Mỹ DN tư nhân Diên Phúc Minh Châu - Yên Mỹ 20 

11 CH BLXD Anh Bình 
Xuân Tràng, Đồng Than, Yên 

Mỹ 
DNTN Anh Bình Xuân Tràng, Đồng Than, Yên Mỹ 30 

12 CH BLXD Toàn Thắng Tân Việt - Yên Mỹ DN tư nhân Toàn Thắng Tân Việt - Yên Mỹ 50 
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13 CH BLXD Yên Mỹ TT. Yên Mỹ - Yên Mỹ 
Cty CP Chế biến LTTP 

Yên Mỹ 
TT. Yên Mỹ - Yên Mỹ 15 

14 CH BLXD Đồng Than 
Kênh Cầu - Đồng Than - Yên 

Mỹ 

Cty TNHH SX XD&TM 

Bình Yên 
Kênh Cầu - Đồng Than - Yên Mỹ 40 

15 CH BLXD 656 
Lại Trạch - Yên Phú - Yên 

Mỹ 

Cty TNHH ĐT & XD 

Công trình 656 
Yên Phú - Yên Mỹ 20 

16 CH BLXD Số 37 Minh Châu 
Lực Điền - Minh Châu - Yên 

Mỹ 
CNXD Hưng Yên 

689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.HY 
45 

17 CH BLXD Việt Nhật 
Thôn Thư Thị, Tân Lập, Yên 

Mỹ 

Công ty TNHH Hồng 

Nhất 
Thôn Thư Thị, Tân Lập, Yên Mỹ 75 

18 CH BLXD Á Châu Yên Phú - Yên Mỹ 
Cty TNHH TM&DV 

Phương Bắc 
Yên Phú - Yên Mỹ 100 

19 CH BLXD Yên Hưng 2 
Thôn Đạo Khê - Xã Trung 

Hưng - Yên Mỹ 
Cty TNHH Yên Hưng Thôn Hạ - Trung Hưng - Yên Mỹ 70 

20 CH BLXD Tân Việt Hoan Ái - Tân Việt - Yên Mỹ DN tư nhân Quang Trung Hoan Ái - Tân Việt - Yên Mỹ 20 

21 CH BLXD Nghĩa Hiệp 
Km1 - Quốc lộ 39A - Nghĩa 

Hiệp 
Cty TNHH Mai Linh Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ 25 

22 CH BLXD Trạm xăng dầu số 1 
Km 24+540 (Phải tuyến), Tân 

Việt, Yên Mỹ 
Cty CP Việt Xuân Mới 

57 Quang Trung, P.Nguyễn Du, Q.Hai 

Bà Trưng,Hà Nội 
 

23 CH BLXD Trạm xăng dầu số 2 
Km 24+540 (Trái tuyến), Tân 

Việt, Yên Mỹ 
Cty CP Việt Xuân Mới 

57 Quang Trung, P.Nguyễn Du, Q.Hai 

Bà Trưng,Hà Nội 
 

24 CH BLXD số 127 - Ngọc Long Xã Ngọc Long, Yên Mỹ CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
 

 Tổng cộng 24 cây   916 

HUYỆN KHOÁI CHÂU 

1 CH BLXD Số 78 Việt Hòa Xã Việt Hòa - Khoái Châu CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

2 CH BLXD Số 91 Tân Dân Xã Tân Dân - Khoái Châu CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam,  

TP Hưng Yên 
75 

3 CH BLXD Số 44 Châu Giang Xã Kim Ngưu - Khoái Châu CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 
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4 CH BLXD Hồng Đức 
Lôi Cầu – Việt Hòa – Khoái 

Châu 

Công ty TNHH TMXD 

Trung Hiếu 
Lôi Cầu – Việt Hòa – Khoái Châu 30 

5 CH BLXD Số 2 Đông Tảo 
Đông Tảo Đông - Đông Tảo - 

Khoái Châu 
DNTN Đức Tâm Mễ Hạ - Yên Phú - Yên Mỹ 20 

6 CH BLXD Đại Hưng 
Thôn 3 - Đại Hưng - Khoái 

Châu 
DNTN Đào Uẩn Thôn 3 - Đại Hưng - Khoái Châu 20 

7 CH BLXD An Vĩ 
Thôn An Thái - An Vĩ - 

Khoái Châu 
Cty TNHH TM Hải Yến Khu Bến xe, TT. Khoái Châu 21 

8 CH BLXD Thịnh Vượng 
Đường 208 - Nhuế Dương - 

Khoái Châu 
DNTN Mong Nga 

Đường 208 - Nhuế Dương - Khoái 

Châu 
20 

9 CH BLXD Thuần Hưng 
Thôn 4 - Thuần Hưng - 

Khoái Châu 
DNTN Tuấn Anh Thôn 4 - Thuần Hưng - Khoái Châu 20 

10 CH BLXD Chung Hà 
An Bình - Dân Tiến - Khoái 

Châu 
Cty TNHH Chung Hà An Bình - Dân Tiến - Khoái Châu 30 

11 CH BLXD Bình Minh 
Thôn Bằng Nha - Bình Minh 

- Khoái Châu 
DNTN Đảng Tuệ Bằng Nha - Bình Minh - Khoái Châu 15 

12 CH BLXD Bình Minh 
Đa Hòa- Bình Minh - Khoái 

Châu 
DNTN Xuân Đài Xã Bình Minh - Khoái Châu 20 

13 CH BLXD Chí Tân 
Nghi Xuyên - Chí Tân - 

Khoái Châu 
DNTN Sơn Tùng Nghi Xuyên - Chí Tân - Khoái Châu 25 

14 CH BLXD Thông Thái Xã Hồng Tiến - Khoái Châu DNTN Thông Thái Xã Hồng Tiến - Khoái Châu 20 

15 CH BLXD Thắng Tươi 
Thị tứ Bô Thời - Hồng Tiến - 

Khoái Châu 
DNTN Thành Huệ 

Thị tứ Bô Thời - Hồng Tiến - Khoái 

Châu 
20 

16 CH BLXD Đại Tập 
Chi Lăng - Đại Tập - Khoái 

Châu 
Cty TNHH Sinh Quý Chi Lăng - Đại Tập - Khoái Châu 50 

17 CH BLXD Việt Tuấn 
Thôn Thượng - An Vĩ - 

Khoái Châu 

Cty TNHH Việt Tuấn 

Khoái Châu 
Hoàng Thụ - Tân Châu - Khoái Châu 25 

18 CH BLXD Ngọc Lợi 
Đường 204 Vân Trì - Dân 

Tiến - Khoái Châu 
DNTN Ngọc Lợi 

Đường 204 Vân Trì - Dân Tiến - 

Khoái Châu 
30 

19 CH BLXD Xuân Anh 
Quán Cà - Tân Dân - Khoái 

Châu 

DNTN Xuân Anh Tân 

Dân 
Quán Cà - Tân Dân - Khoái Châu 20 

20 CH BLXD Hoàng Lưu 
Tân Hưng - Chí Tân - Khoái 

Châu 
DNTN Hoàng Lưu Tân Hưng - Chí Tân - Khoái Châu 30 
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21 CH BLXD Số 1 
Yên Vĩnh - Dạ Trạch - Khoái 

Châu 
DNTN Tiến Mầu Ông Đình - Khoái Châu 60 

22 CH BLXD An Bình 
An Thái - An Vĩ - Khoái 

Châu 
Cty TNHH Thạch Thủy An Thái - An Vĩ - Khoái Châu 75 

23 CH BLXD An Vĩ 
Thôn An Thái - An Vĩ - 

Khoái Châu 
DNTN Quý Cao Xã An Vĩ - Khoái Châu 30 

24 CH BLXD Thăng Long 
Đỗ Xá - Hồng Tiến - Khoái 

Châu 

Cty CP ĐT&TM Thăng 

Long và Cty Tiến Minh 
Đỗ Xá - Hồng Tiến - Khoái Châu 75 

25 CH BLXD Giang Thành Nam 
Đông Tảo Đông - Đông Tảo - 

Khoái Châu 

CTy CP TM&DV Giang 

Thành Nam 
Đông Tảo Đông - Đông Tảo - KC 60 

26 
CH BLXD Sông Hồng  

(Tàu dầu HY0332) 

Bến phà xã Tân Châu- Khoái 

Châu 

DNTN xăng dầu Sông 

Hồng 
Phú Khê- Thọ Vinh- Kim Động 50 

27 CH BLXD Thuần Hưng 
Xã Thuần Hưng - Khoái 

Châu 
DNTN Năm Xuân Thôn 1 - Thuần Hưng - Khoái Châu 45 

28 CH BLXD Đông Kết 
Xóm 23 - Thôn Đông Kết - 

ĐKết- Khoái Châu 
DNTN Đỗ Tỉnh Đông Kết - Đông Kết - Khoái Châu 30 

29 CH BLXD Đức Hùng 
Đông Tảo Đông - Đông Tảo - 

Khoái Châu 
DNTN XD Đức Hùng 

Đông Tảo Đông - Đông Tảo - Khoái 

Châu 
 

30 CH BLXD Tùng Trang 
Phương Trù - Tứ Dân - Khoái 

Châu 

Cty TNHH TM Tùng 

Trang 
Phương Trù - Tứ Dân - Khoái Châu 50 

31 CH BLXD Liên Khê 
Thôn Cẩm Bối - Liên Khê - 

Khoái Châu 
DNTN Thế Dương Cẩm Bối - Liên Khê - Khoái Châu 20 

32 CH BLXD Số 1 TT. Kchâu 
TT. Khoái Châu - Khoái 

Châu 

DNTN Xăng dầu Minh 

Khang 
2 Phạm Ngũ Lão - TT. Ân Thi 20 

33 CH BLXD Đông Ninh 
Duyên Linh - Đông Ninh - 

Khoái Châu 
DNTN Thành Nhàn 

Duyên Linh - Đông Ninh - Khoái 

Châu 
20 

34 CH BLXD Tân Châu 
Hồng Châu - Tân Châu - 

Khoái Châu 

DNTN TM&DVTH 

Thành Trung 
Hồng Châu - Tân Châu - Khoái Châu 20 

35 CH BLXD Xã Đông Kết 
Đông Kết - Đông Kết - Khoái 

Châu 
DNTN Hữu Son Đông Kết - Đông Kết - Khoái Châu 20 

36 CH BLXD Châu Mỹ 
Thôn Yên Lịch - Dân Tiến - 

Khoái Châu 
Cty TNHH Châu Mỹ Yên Lịch - Dân Tiến - Khoái Châu 20 

37 CH BLXD Trường Trinh Ngọc Hạ - Phùng Hưng - DNTN Trường Trinh Ngọc Nha Hạ - Phùng Hưng - Khoái 24 
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Khoái Châu Châu 

 Tổng Cộng 37 cây   1236 

HUYỆN ÂN THI 

1 CH BLXD Số 82 Bình Trì TT. Ân Thi - Ân Thi CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

2 CH BLXD Số 85 Từ Ô Xã Đa Lộc - Ân Thi CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

3 CH BLXD Số 99 Quán Cháo A TT. Ân Thi - Ân Thi CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

4 CH  BLXD Xuân Trúc 
Trúc Đình - Xuân Trúc- Ân 

Thi 
DNTN XD Mạnh Hùng Trúc Đình - Xuân Trúc- Ân Thi 15 

5 CH BLXD Hân Hưng 
Gạo Nam - Hồ Tùng Mậu - 

Ân Thi 
DN tư nhân Hân Hưng Gạo Nam - Hồ Tùng Mậu - Ân Thi 20 

6 CH BLXD Vân Du Châm Nhị - Vân Du - Ân Thi DN tư nhân Cao Tươm Châm Nhị - Vân Du - Ân Thi 15 

7 CH BLXD Toán Lượng 
Gạo Nam - Hồ Tùng Mậu - 

Ân Thi 

Cty TNHH TM&SX 

Toán Lượng 
Gạo Nam - Hồ Tùng Mậu - Ân Thi 25 

8 CH BLXD Đa Lộc (đa lộc) Đa Lộc - Ân Thi DN tư nhân Điền Huế Đa Lộc, xã Đa Lộc - Ân Thi 15 

9 CH BLXD TT Ân Thi 
Phạm Huy Thông - TT. Ân 

Thi 

Công ty CP cơ điện NN 

HY 
7 Nguyễn Văn Linh - TP. Hưng Yên 20 

10 CH BLXD Tân Phúc 
Ngọc Nhuế - Tân Phúc - Ân 

Thi 
DN tư nhân Văn Khanh Ngọc Nhuế - Tân Phúc - Ân Thi 20 

11 CH BLXD Thanh Chung 
Gạo Bắc - Hồ Tùng Mậu - Ân 

Thi 

DN tư nhân Thanh 

Chung 
Gạo Bắc - Hồ Tùng Mậu - Ân Thi 10 

12 CH BLXD Quang Vinh 
Đỗ Hạ - Quang Vinh - Ân 

Thi 
Cty CP Giang Anh 

Đội 13, Khu Nhân Dục, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
40 

13 CH BLXD TT Ân Thi 
2 Phạm Ngũ Lão - TT. Ân 

Thi 

DNTN Xăng dầu Minh 

Khang 
2 Phạm Ngũ Lão - TT. Ân Thi 30 

14 CH BLXD Mạnh Hùng Cao Trai - Vân Du - Ân Thi 
DNTN xăng dầu Mạnh 

Hùng 
Trúc Đình - Xuân Trúc- Ân Thi 25 

15 CH BLXD Tân Phúc Phúc Tá, Tân Phúc, Ân Thi Cty CP Tân Phúc Phát Phúc Tá, Tân Phúc, Ân Thi 45 
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16 CH BLXD Vân Du Cao Trai - Vân Du - Ân Thi 
Công ty CP Thường Thọ 

HY 
Cao Trai - Vân Du - Ân Thi 25 

17 CH BLXD Bến xe  Ân Thi 
Thôn Trung- TT. Ân Thi - Ân 

Thi 

CN Cty TNHH Thịnh 

Hưng - CH BLXD BX 

Khách Ân Thi 

Thôn Trung- TT. Ân Thi 80 

18 CH BLXD Bắc Sơn Phần Hà - Bắc Sơn - Ân Thi DN tư nhân Hoàng Tý Phần Hà - Bắc Sơn - Ân Thi 20 

19 CH BLXD Hồng Quang 
Ân Thi I - Hồng Quang - Ân 

Thi 

Công ty TNHH Anh 

Quân 
Ân Thi I - Hồng Quang - Ân Thi 25 

20 CH BLXD Bãi sậy Đỗ Mỹ - Bãi Sậy - Ân Thi DN tư nhân Đức Mạnh Đỗ Mỹ - Bãi Sậy - Ân Thi 15 

 Tổng cộng 20 Cây   630 

HUYỆN KIM ĐỘNG 

1 CH BLXD Số 38 Kim Động TT. Lương Bằng - Kim Động CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

2 CH BLXD Quang Sáng 
Ngọc Đồng - Ngọc Thanh - 

Kim Động 
DNTN Phi Trường Ngọc Đồng - Ngọc Thanh - Kim Động 30 

3 CH BLXD Đồng Thanh Đồng Thanh - Kim Động 
Cty TNHH TM& du lịch 

Toàn An 
Vĩnh Đồng, Đồng Thanh - Kim Động 20 

4 CH BLXD Pha Thúy 
Phục Lễ - Hùng An - Kim 

Động 

DNTN xăng dầu Pha 

Thúy 
Phục Lễ - Hùng Ann –Kim Động 20 

5 CH BLXD Đức Hợp 
Chợ Đức Hợp - Đức Hợp - 

Kim Động 
DNTN XD Ngọc Hiếu Chợ Đức Hợp - Đức Hợp - Kim Động 10 

6 CH BLXD Mai Động 
Nho Lâm - Mai Động - Kim 

Động 

Cty TNHH TM và DV 

Tiến Anh HY 
Thôn Nho Lâm, Mai Động, Kim Động 25 

7 CH BLXD Phú Thịnh 
Chung Hòa- Phú Thịnh - Kim 

Động 

Cty TNHH DV&TM Phú 

Thịnh 
Thôn Bắc Phú, Phú Thịnh - Kim Động 30 

8 CH BLXD Số 40 Hiệp Cường 
Tiên Cầu - Hiệp Cường - 

Kim Động 
CNXD Hưng Yên 

689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

9 CH BLXD Hùng An 
Ninh Phúc - Hùng An - Kim 

Động 
DNTN XD Duẩn Thắm 

1 Hoàng Hoa Thám - An Tảo - TP. 

Hưng Yên 
25 

10 CH BLXD Hoàng Thiên Phú 
Trương Xá- Toàn Thắng - 

Kim Động 

Cty TNHH xăng dầu 

Hoàng Thiên Phú 
Phạm Ngũ Lão - Kim Động 15 
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11 CH BLXD Toàn Thắng 
Trương Xá- Toàn Thắng - 

Kim Động 

CN Cty TNHH Anh 

Quân 
Trương Xá- Toàn Thắng - Kim Động 55 

12 CH BLXD Nam Phát 
Phượng Lâu - Ngọc Thanh - 

Kim Động 

Cty TNHH TM XNK 

Xăng dầu Nam Phát 

Phượng Lâu - Ngọc Thanh - Kim 

Động 
25 

13 CH BLXD Toàn Thắng 
Đội 11 - Toàn Thắng - Kim 

Động 

Cty TNHH TM&Du lịch 

Ngọc Sáng 
Đội 11 - Toàn Thắng - Kim Động 25 

14 CH BLXD Vũ Xá Lê Xá - Vũ Xá - Kim Động Cty TNHH Quyết Yên Lê Xá - Vũ Xá - Kim Động 10 

 Tổng cộng 14 Cây   440 

HUYỆN PHÙ CỪ 

1 CH BLXD Tam Đa Tam Đa - Tam Đa - Phù Cừ DNTN Minh Việt Tam Đa - Tam Đa - Phù Cừ 30 

2 CHBLXD Số 33 Trần Cao TT. Trần Cao - Phù Cừ CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

3 CHBLXD Số 83 Tống Phan Xã Tống Phan - Phù Cừ CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

4 CH BLXD Phan Sào Nam Phan Sào Nam - Phù Cừ DNTN Quốc Toản Phan Sào Nam - Phù Cừ 20 

5 CH BLXD Đoàn Đào 
Đoàn Đào - Đoàn Đào - Phù 

Cừ 

DN TN XD Gas Đăng 

Mạnh 
Đoàn Đào - Đoàn Đào - Phù Cừ 20 

6 CH BLXD Phố Cao TT. Trần Cao - Phù Cừ 
Cty TNHH TM&Đầu Tư 

Anh Tuấn HY 
TT. Trần Cao - Phù Cừ 30 

7 CH BLXD Tống Trân 
Võng Phan - Tống Trân - Phù 

Cừ 
Cty TNHH Phú Thịnh Võng Phan - Tống Trân - Phù Cừ 20 

8 CH BLXD Phố Cao TT. Trần Cao - Phù Cừ 
Cty CP vật tư KT NN 

HY 
Nguyễn Văn Linh - TP.Hưng Yên 30 

9 CH BLXD Đoàn Đào 
Khả Duy - Đoàn Đào - Phù 

Cừ 

Cty TNHH MTV 

TM&DV Tiến Minh 

37 Ngô Bệ, P.  Hải Tân, TP. Hải 

Dương 
45 

10 CH BLXD Phố Thi 
Khả Duy- Đoàn Đào-  Phù 

Cừ 
Cty TNHH TM Phố Thi Thôn 3 - Hồng Quang - Ân Thi 45 

11 CH BLXD La Tiến 
La Tiến - Nguyên Hòa - Phù 

Cừ 
Cty TNHH Tiến Ngạn La Tiến - Nguyên Hòa - Phù Cừ 40 

12 CH BLXD Tiên Tiến 
Thôn Hoàng Các, Tiên Tiến, 

Phù Cừ 

Cty CP lương thực Hưng 

Yên 

14 Bạch Đằng, Minh Khai, TP.Hưng 

Yên 
60 
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13 CH BLXD Đình Cao Xã Đình Cao - Phù Cừ - 
Cty CP XD Dầu khí Thái 

Bình 

545 Trần Lãm, P.Trần Lãm, TP.Thái 

Bình 
50 

 Tổng cộng 13 cây   540 

HUYỆN TIÊN LỮ 

1 CH BLXD Số 41 Phố Giác TT. Vương - Tiên Lữ CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

2 CH BLXD Số 98 Hoàng Ngân Xã Thiện Phiến - Tiên Lữ CNXD Hưng Yên 
689 Nguyễn Văn Linh, Hiến Nam, 

TP.Hưng Yên 
75 

3 CH BLXD Hải Triều Hải Triểu - Tiên Lữ 
CN Cty CP TM&DV HY 

tại Tiên Lữ 
TT. Vương - Tiên Lữ 20 

4 CH BLXD Quán Thu Quán Thu - Tiên Lữ 
CN Cty CP TM&DV HY 

tại Tiên Lữ 
TT. Vương - Tiên Lữ 20 

5 CH BLXD Quán Đỏ TT.Vương - Tiên Lữ 
Cty CP vật tư KT Nông 

nghiệp HY 

178 Nguyễn Văn Linh, Lam Sơn - TP. 

Hưng Yên 
30 

6 CH BLXD Thiện Phiến Thiện Phiến - Tiên Lữ Cty TNHH Chiến Thắng Thôn Tân Khai,Thiện Phiến - Tiên Lữ 20 

7 CH BLXD Hải Triều Hải Triều - Tiên Lữ DN tư nhân Hải Yến Hải Triều - Tiên Lữ 20 

8 CH BLXD Phố Xuôi Thụy Lôi - Tiên Lữ 
CN Cty CP TM&DV HY 

tại Tiên Lữ 
TT. Vương - Tiên Lữ 20 

9 CH BLXD Ngô Quyền Ngô Quyền, Tiên Lữ 
Cty CP XD Dầu khí Thái 

Bình 

545 Trần Lãm, P.Trần Lãm, TP.Thái 

Bình 
45 

10 CH BLXD Triều Dương Thiện Phiến - Tiên Lữ DN tư nhân Xuân Tô Thiện Phiến - Tiên Lữ 20 

 Tổng cộng 10 cây   325 
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Phụ lục 4: Bảng kiểm kê các phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

TT 
Trang  

thiết bị 

Đơn  

vị 

tính 

Nguồn 

THỰC LỰC 

Ghi chú 
Thời 

điểm 

01/01/ 

2017 

Tăng trong kỳ 

KK 

Giảm trong 

kỳ KK Thời 

điểm 

01/01/ 

2018 

Chất lượng 

Số 

lượng 
Lý do 

Số  

lượng 
Lý do 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I BẢNG TỔNG HỢP 

 (Toàn tỉnh) 

1 Xe cứu hộ các loại                             

  Xe cứu hộ các loại Chiếc 
Bộ CA, 

MS, HĐ 
93 0   0   93 1 2 90       

  Xe ô tô các loại Chiếc MS 14 0   0   14 0 4 10       

2 
Phương tiện, thiết bị 

chữa cháy 
                            

  Xe chữa cháy chiếc Bộ CA 15 2 

Bộ 

CA, 

MS 

0   17 3 6 7   1   

  Bình chữa cháy cái MS 33 0   0   33 8   0 25     

  
Thiết bị chữa cháy đồng 

bộ 
Bộ Bộ CA 0 2 UBQG 0   2 2           

3 Tàu TKCN Chiếc                           

  Tàu HY 0328 Chiếc MS 1 0   1 

Cổ 

phần 

hóa 

0   1         

  Tàu HY 0318 Chiếc MS 1 0   1 0     1       

  Tàu HY 0320 Chiếc MS 1 0   1 0   1         

  Tàu HY 0327 Chiếc VT 1 0   1 0     1       

  Tàu HY 0317 Chiếc VT 1 0   1 0     1       
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  Tàu tuần tra Chiếc Bộ CA 1         1   1         

4 Xuồng, thuyền các loại                             

  Xuồng ST 450 Chiếc 
UBQG, 

QK3 
2 2 

UBQG 

cấp 
0 0 4 2 2         

  Xuồng ST 660 Chiếc 
UBQG, 

QK3 
6 0   0   6 1 5         

  Xuồng cao su Chiếc 
UBQG, 

QK3 
1 0   0   1   1         

  Xuồng VSN 1500 Bộ 

Bộ 

CHQS, 

tỉnh cấp 

13,5 1 

Bộ 

Quốc 

phòng 

cấp 

0 0 14,5 14,5         54 chiếc 

  Xuồng cao tốc 85CV chiếc 
DTQG, 

Bộ CA 
4 1 0   0 5 1 2 1 1     

  Xuồng máy 115CV Chiếc Bộ CA 1 1 0 0 0 2 1 0 1       

  Xuồng máy 25CV Chiếc Bộ CA 2 2   0   4 2 0 1 1     

  Xuồng máy 40 CV Chiếc Bộ CA 2 2   0   4 2 0 1 1 0   

  Xuồng các loại Bộ DTQG 3 0   0   3         3   

  Thuyền cứu nạn cứu hộ Chiếc Huy động 8 0   0   8     8       

  Đò ngang Chiếc Huy động 3 0   0   3     3       

5 Nhà bạt các loại                             

  Nhà bạt 16,5 m2 Bộ 
DTQG, 

QK3, MS 
112 3 

BQP 

cấp 
0 0 115 99 16         

  Nhà bạt 24,75 m2 Bộ 
DTQG, 

QK3, MS 
98 0   0   98 82 16         

  Nhà bạt 60m2 Bộ 
DTQG, 

QK3, MS 
58 0 0 2 

Cổ 

phần 

hóa 

56 43 13 1       

  Nhà bạt đại đội Chiếc Tỉnh cấp 9 0   0   9 9           

  Nhà bạt Trung đội Chiếc Tỉnh cấp 8 0   0   8 8           

6 Phao các loại                             



 

107 

  Phao  áo cứu sinh Chiếc 

DTQG, 

HĐ, MS, 

UBQG 

      

6.005  

  

1.200  

 BQP 

cấp, 

UBQG  

      

84  

 Tlý, 

CPH  

       

7.121  

      

6.576  

       

422  

    

120  
     82      

  
Phao tròn cứu sinh các 

loại 
Chiếc 

DTQG, 

HĐ, MS, 

UBQG 

      

4.141  

  

2.200  

 BQP 

cấp, 

UBQG  

    

310  

 Tlý, 

CPH  

       

6.031  

      

6.145  

       

112  

      

25  
     59      

  Phao bè Chiếc 

MS, 

DTQG, 

UBQG 

           

28  
0   0   

            

28  

           

22  
  

        

6  
      

  Palang xich 10T Chiếc VT 
             

2  
0   

        

2  
 CPH  0 

             

2  
          

  Phao thép  Chiếc DTQG 
             

6  
0   0   

              

6  
             6      

7 Trang thiết bị khác                             

  Máy phát điện SH6500 Chiếc 
UBQG, 

QK3 
2 0   0   2       2     

  Máy phát điện Huyndai Chiếc 
UBQG, 

QK3 
2 0   0   2 2           

  Máy phát điện các loại Chiếc 

MS, 

DTQG, 

Bộ CA 

           

61  

         

1  

 Bộ 

CA 

cấp  

0   
            

62  

             

2  

           

5  

      

56  
  

       

1  
  

  Máy bơm Tushu Chiếc 
UBQG, 

QK3 
1 0   0   1 1           

  Máy bơm V20, V80 Chiếc QK3 2 0   0   2 2           

  Máy bơm các loại Chiếc MS, HĐ 694 7 

Xây, 

lắp 

mới 

0   701 0 555 146       

  Máy đấy Yamaha 40Hp Chiếc QK3 15 4 
UBQG 

cấp 
0   19 12 7         

  Máy đẩy xuồng HP chiếc Tỉnh cấp 1 0   0   1 1           

  Máy xúc chiếc HĐ 55 0   0   55     55       

  Máy ủi chiếc HĐ 18 0   0   18     0       

  Máy san Chiếc MS 1 0   1 Cổ 0     1       
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  Máy lu Chiếc MS 8 0   8 phần 

hóa 
0     7 1     

  Máy cưa xích Chiếc MS 2 0   2 0 2           

  Máy cắt bê tông Chiếc MS 1 0   1 0       1     

  Máy xúc đào Chiếc MS 1 0   1 0     1       

  Giường bạt Chiếc Bộ CA 73 0   0   73 46 17 10       

  Đèn cứu hộ Chiếc Bộ CA 11 0   0   11 5 6         

  Thiết bị khoan cắt Bộ UBQG 0 1 UBQG     1 1           

  Máy khoan cắt bê tông Chiếc MS 1 0   0   1   1         

II BẢNG DIỄN GIẢI                             

1 Văn phòng BCH                             

  Xuồng máy Bộ DTQG 
             

3  
0   0   

              

3  
        3   

  Phao áo cứu sinh Chiếc DTQG 
           

70  
        

            

70  
70           

  Máy phát điện Chiếc MS 
             

1  
        

              

1  
        1   

2 Huyện Văn Lâm                             

  Máy bơm các loại Chiếc HĐ 547 0   0   547   547         

  Máy xúc chiếc HĐ 55 0   0   55     55       

  Máy ủi chiếc HĐ 18 0   0   18     0       

3 Huyện Mỹ Hào                             

  Phao áo cứu sinh Chiếc HĐ 110 0   0   110   110         

  Phao tròn cứu sinh chiếc HĐ 20 0   0   20   20         

  Máy bơm các loại 
Tổ 

máy 

Tỉnh, 

huyện 
142 7 

Xây, 

lắp 

mới 

0   149   7 142       

4 Huyện Văn Giang                             

  Nhà bạt 16,5 m2 Bộ 
DTQG, 

MS 
3         3 1 2         

  Nhà bạt 24,75 m2 Bộ 
DTQG, 

MS 
1         1 1           
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  Nhà bạt 60m2 Bộ 
DTQG, 

MS 
2         2 1 1         

  Phao áo cứu sinh chiếc MS 900 0   0   900 900           

  Phao tròn cứu sinh chiếc MS 130         130 130           

  Bình chữa cháy cái MS 8 0   0   8 8           

5 Huyện Kim Động                             

  Xe cứu hộ các loại Chiếc Huy động 75 0   0   75     75       

  Thuyền cứu nạn cứu hộ Chiếc Huy động 8 0   0   8     8       

  Đò ngang Chiếc Huy động 3 0   0   3     3       

  Nhà bạt 16,5 m2 Bộ MS 3 0       3 2 1         

  Nhà bạt 24,75 m2 Bộ MS 1         1   1         

  Nhà bạt 60m2 Bộ MS 2         2 1 1         

  Phao áo cứu sinh chiếc MS 146         146 107 37   2     

  Phao tròn cứu sinh Chiếc MS 162         162 150 12         

  Máy phát điện Chiếc MS 2         2     2       

6 Huyện Khoái Châu                             

  Xuồng VSN 1500 chiếc Tỉnh cấp 8 0   0   8 8           

  Máy đẩy xuồng HP chiếc Tỉnh cấp 1 0   0   1 1           

  Nhà bạt 16,5 m2 Bộ MS 4 0   0   4 4           

  Nhà bạt 24,75 m2 Bộ MS 1 0   0   1 1           

  Nhà bạt 60m2 Bộ MS 3         3 3           

  Nhà bạt đại đội Bộ Tỉnh cấp 9 0   0   9 9           

  Nhà bạt Trung đội Bộ Tỉnh cấp 8         8 8           

  Phao áo cứu sinh Chiếc MS 583 0   5 Tlý 578 548     30     

  Phao tròn cứu sinh Chiếc MS 700 0   0   700 700           

  Phao bè Chiếc tỉnh cấp 2 0   0   2 2           

  Máy phát 2,5 KW chiếc MS 1 0   0   1     1       

  Máy phát 5 KW Chiếc MS 1 0   0   1     1       

7 TP Hưng Yên                             
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  Nhà bạt 16,5 m2 Bộ DTQG 5 0   0   5 5           

  Nhà bạt 24,75 m2 Bộ DTQG 2 0   0   2 2           

  Áo Phao cứu sinh Chiếc 
DTQG, 

MS 
332         332 332           

8 Huyện Tiên lữ                             

  Nhà bạt 16,5 m2 Bộ DTQG 3         3   3         

  Nhà bạt 24,75 m2 Bộ DTQG 1         1   1         

  Nhà bạt 60m2 Bộ DTQG 2         2   2         

  Phao áo cứu sinh Bộ DTQG 30         30 30           

  Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 100         100 100           

  Phao thép  Chiếc DTQG 4         4       4     

9 Huyện Phù cừ                             

  Nhà bạt 16,5 m2 Bộ DTQG 2 0   0   2 2           

  Nhà bạt 24,75 m2 Bộ DTQG 1 0   0   1 1           

  Nhà bạt 60m2 Bộ DTQG 2 0   0   2 2           

  Phao áo cứu sinh Bộ DTQG 30 0   0   30 30           

  Phao tròn cứu sinh Chiếc DTQG 80 0   0   80 80           

  Phao bè Chiếc MS 6 0   0   6     6       

  Phao thép  chiếc DTQG 6         6       6     

10 BCH QS tỉnh                             

  Xuồng ST 450 Chiếc 
UBQG, 

QK3 
2 1 

UBQG 

cấp 
0   3 1 2         

  Xuồng ST 660 Chiếc 
UBQG, 

QK3 
6 0   0   6 1 5         

  Xuồng cao su Chiếc 
UBQG, 

QK3 
1 0   0   1   1         

  Xuồng VSN - 1500 Chiếc 
UBQG, 

QK3 
5,5 1 

BQP 

cấp 
0   6,5 6,5         54 chiếc 

  Nhà bạt 16,5 m2 Bộ 
UBQG, 

QK3 
82 3 

BQP 

cấp 
0   85 78 7         

  Nhà bạt 24,75 m2 Bộ UBQG, 72 0   0   72 62 10         



 

111 

QK3 

  Nhà bạt 60m2 Bộ 
UBQG, 

QK3 
39 0   0   39 30 9         

  Phao áo cứu sinh  Chiếc 
UBQG, 

QK3 

      

2.975  

     

200  

BQP 

cấp 
0   

       

3.175  

      

3.035  

         

75  
65       

  Phao tròn cứu sinh Chiếc 
UBQG, 

QK3 

      

2.265  

     

200  

BQP 

cấp 
0   

       

2.465  

      

2.465  
          

  Phao bè Chiếc 
UBQG, 

QK3 
10 0   0   

            

10  

           

10  
          

  Bình chữa cháy Bình 
UBQG, 

QK3 
25 0   0   

            

25  
      25     

  Máy phát điện SH6500 Chiếc 
UBQG, 

QK3 
2 0   0   

              

2  
      2     

  Máy phát điện Huyndai Chiếc 
UBQG, 

QK3 
2 0   0   

              

2  

             

2  
          

  Máy bơm Tushu Chiếc 
UBQG, 

QK3 
1 0   0   

              

1  

             

1  
          

  Máy bơm V20, V80 Chiếc QK3 2 0   0   
              

2  

             

2  
          

  Máy đẩy Yamaha 40 HP Chiếc QK3 15 4 
UBQG 

cấp 
0   

            

19  

           

12  
7         

11 Sở Công Thương                             

  Ô tô văn phòng sở chiếc MS 2 0   0   2     2       

  Ô tô Chi cục QLTT chiếc MS 12 0   0   12   4 8       

12 Sở Giao thông Vận tải                             

  Xuồng cao tốc 85CV Chiếc DTQG 1 0   0   1   1         

  Tàu HY 0328 Chiếc MS 1 0   1 

Cổ 

phần 

hóa 

0   1         

  Tàu HY 0318 Chiếc MS 1 0   1 0     1       

  Tàu HY 0320 Chiếc MS 1 0   1 0   1         

  Tàu HY 0327 Chiếc VT 1 0   1 0     1       

  Tàu HY 0317 Chiếc VT 1 0   1 0     1       

  Nhà bạt 60m2 Bộ DTQG 1 0   0   1 1           
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  Phao tròn rời chiếc MS 120 0   120 

Cổ 

phần 

hóa 

0 120           

  Phao tròn dây Chiếc MS 40 0   40 0 40           

  Áo phao Chiếc MS 79 0   79 0 79           

  Phao xốp tròn chiếc VT 150 0   150 0 150           

  Palangxich 10T chiếc VT 2 0   2 0 2           

  Phao bè Chiếc DTQG 10 0   0   10 10           

  Phao tròn cục Chiếc DTQG 95 0   0   95 95           

  Máy san Chiếc MS 1 0   1 

Cổ 

phần 

hóa 

0     1       

  Máy lu Chiếc MS 8 0   8 0     7 1     

  Máy cưa xích Chiếc MS 2 0   2 0 2           

  Máy cắt bê tông Chiếc MS 1 0   1 0       1     

  Máy xúc đào Chiếc MS 1 0   1 0     1       

  Nhà bạt 60m2 Chiếc MS 2 0   2 0     1       

13 Công an tỉnh                             

  Xe cứu hộ các loại Chiếc Bộ CA 4 0   0   4 1 2 1       

  Xe chữa cháy chiếc Bộ CA 15 2 
BộCA 

, MS 
0   17 3 6 7   1   

  Tàu tuần tra Chiếc Bộ CA 1         1   1         

  Xuồng máy ST-450 chiếc UBQG 0 1 UBQG 0   1 1           

  Xuồng máy 115CV Chiếc Bộ CA 1 1   0   2 1   1       

  Xuồng máy 25CV Chiếc Bộ CA 2 2   0   4 2   1 1     

  Xuồng máy 40 CV Chiếc Bộ CA 13 1   0   14 3 5 2 2 2   

  Xuồng máy 85Cv Chiếc Bộ CA 3 1   0   4 1 1 1 1     

  Nhà bạt 16,5 m2 Bộ Bộ CA 18 0   0   18 12 6         

  Nhà bạt 24,75 m2 Bộ Bộ CA 20 0   0   20 15 5         

  Nhà bạt 60m2 Bộ Bộ CA 7 0   0   7 5 2         

  phao áo cứu sinh Chiếc Bộ CA 760 1000 UBQG     1760 1475 200 35 50     

  Phao tròn cứu sinh Chiếc Bộ CA 379 2000 UBQG     2379 2215 80 25 59     

  Giường bạt Chiếc Bộ CA 73 0   0   73 46 17 10       



 

113 

(Nguồn: Báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN về việc kiểm kê phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đến thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2018). 

 

 

 

 

  Đèn cứu hộ Chiếc Bộ CA 11 0   0   11 5 6         

  Thiết bị khoan cắt Bộ UBQG 0 1 UBQG     1 1           

  
Thiết bị chữa cháy đồng 

bộ 
Bộ Bộ CA 0 2 UBQG 0   2 2           

  Máy phát điện các loại Chiếc Bộ CA 10 1 Bộ CA 0   11 2 5 6       

14 Điện lực tỉnh                             

  Xe cứu hộ các loại Chiếc MS 14 0   0   14     14       

  Áo Phao cứu sinh Chiếc MS 20 0   0   20     20       

  Máy phát điện các loại Chiếc MS 27 0   0   27     27       

  Máy bơm nước các loại Chiếc MS 4 0   0   4     4       

  Máy phát điện ≥5KW chiếc MS 19 0   0   19     19       

15 Sở Tài Chính                             

  Máy bơm nước các loại Chiếc MS 1 0   0   1   1         

  Máy khoan cắt bê tông Chiếc MS 1 0   0   1   1         

              

 

 

* Ghi chú: Nguồn dự trữ quốc gia (DTQG); Nguồn Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn (UBQG); Nguồn mua sắm (MS); 

Nguồn viện trợ, ủng hộ (VT)….. 

 * Quy định về phân cấp chất lượng: 

 Cấp 1: Là phương tiện, trang thiết bị chưa qua sử dựng, hiện vẫn niêm cât, bảo quản trong kho 

 Cấp 2: Là phương tiện, trang thiết bị mới đưa vào sử dụng, chưa qua sửa chữa lớn 

      Cấp 3: Là phương tiện, trang thiết bị đang đưa vào sử dụng, hay gặp hư hỏng nhỏ hoặc đã qua sửa chữa lớn 

 Cấp 4: Là phương tiện, trang thiết bị bị hư hỏng nặng, chưa sử dụng được chờ khắc phục, sửa chữa 

 Cấp 5: Là phương tiện, trang thiết bị hư hỏng không khắc phục được, chờ thanh lý 



 

114 

Phụ lục 5  DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐÃ ĐĂNG KÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 

 

TT Số ĐKHC Chủ phương tiện 
Địa chỉ 

(xã, phường, thị trấn) 
Công dụng Vật liệu 

Trọng tải 

(tấn,khách) 

Công suất 

(cv) 
Ghi chú 

Thành phố Hưng Yên 

1.  
HY-0014Đ Trần Văn Tỵ Quảng Châu Chở khách Thép 12k & 

0,5t 

12  

2.  HY-0028 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Tàu công tác Thép  12  

3.  
HY-0092 Dương Văn Cược Hoàng Hanh Chở khách Thép 12k & 

0,5t 

15  

4.  HY-0084 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Thả vớt phao Thép 4 33  

5.  HY-0274 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Tàu công tác Thép  33  

6.  HY-0037 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Tàu công tác Thép 16 33  

7.  HY-0110 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Xuồng công tác Composit  5 người 50  

8.  HY-0245 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Tàu kéo Thép  135  

9.  HY-0263 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Thả vớt phao Thép 4 33  

10.  HY-0272 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Thả vớt phao Thép  33  

11.  HY-0282 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Thả vớt phao Thép  33  

12.  HY-0266 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Thả vớt phao Thép 10 90  

13.  HY-0255 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Thả vớt phao Thép  34  

14.  HY-0317 Đoạn QL đường sông Hưng Yên An Tảo Tàu công tác Thép 4 15  

15.  HY-0318 Đoạn QL đường sông Hưng Yên An Tảo Tàu công tác Thép 6 15  
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16.  HY-0326 Đoạn QL đường sông Hưng Yên An Tảo Tàu công tác Thép 3 15  

17.  HY-0327 Đoạn QL đường sông Hưng Yên An Tảo Tàu công tác Thép 8 21  

18.  
HY-0407 Dương Văn Cược Hoàng Hanh Chở khách Thép 12k & 

0,3t 

15  

19.  HY-0402 Trần Văn Trọng Trung Nghĩa Chở hàng khô Thép 184,5 60  

20.  HY-0281 Công ty TNHH VT Đại Dương Lê Lợi Chở hàng khô Thép 298 108  

21.  HY-0488 Công ty CP Thảo Linh Quang Trung Chở hàng khô Thép 1065 450  

22.  HY-0323 DNTN Sông Hồng An Tảo Phà Thép 50k & 50t 112  

23.  
HY-0009 Công ty CP QL đường sông số 

2 

Quang Trung Táu hút Thép  320  

24.  
HY-0027 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Xuồng công tác Hợp kim 

nhôm 

5 người 15  

25.  
HY-0036 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Xuồng công tác Hợp kim 

nhôm 

5 người 30  

26.  HY-0079 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Tàu kéo Thép  239  

27.  HY-0007 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Tàu công tác Thép 8,8 36  

28.  HY-0328 Đoạn QL đường sông Hưng Yên An Tảo Tàu công tác Thép 6,1 36  

29.  HY-0005 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Xuồng C/ tác FRP 5 người 75  

30.  HY-0038 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Thả vớt phao Gỗ  33  

31.  HY-0008 Công ty TNHH VT Đại Dương Lê Lợi Chở hàng khô Thép 695 200  

32.  HY-0477 Trần Hữu Trọng Trung Nghĩa Chở hàng khô Thép 288 108  

33.  HY-0015 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Xuồng C/ tác FRP 5 người 75  

34.  HY-0485 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Xuồng C/ tác FRP 5 người 75  
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35.  HY-0186 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Tàu kéo đẩy Thép  200  

36.  HY-0003 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Xuồng C/ tác FRP 4 người 40  

37.  HY-0011 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Xuồng C/ tác FRP 4 người 40  

38.  HY-0351 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Tàu công tác Gỗ  48  

39.  HY-0061 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Tàu đẩy Thép  180  

40.  
HY-0032 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Xuồng C/ tác Hợp kim 

nhôm 
4 người 40  

41.  
HY-0119 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Xuồng C/ tác Hợp kim 

nhôm 
4 người 40  

42.  HY-0320 Đoạn QL đường sông Hưng Yên An Tảo Tàu công tác Thép 8,91 32  

43.  HY-0250 Nguyễn Đình Họa Quảng Châu Chở khách Thép 12k 12  

44.  HY-0565 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Chở hàng khô Thép 4,38 36  

45.  HY-0599 Công ty CP Xây lắp thủy lợi H.Yên Lam Sơn Chở hàng khô Thép 58 105  

46.  
HY-0529 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Xuồng C/ tác Hợp kim 

nhôm 
5 người 40  

47.  HY-0572 Công ty TNHH Xây dựng Hà Phát Hiến Nam Chở hàng khô Thép 516,3 278  

48.  HY-0573 Công ty TNHH Xây dựng Hà Phát Hiến Nam Chở hàng khô Thép 516,3 278  

49.  
HY-0428 Công ty TNHH Gia Minh Hưng 

Yên 

Phú Cường Chở hàng khô Thép 795 350  

50.  HY-0482 Công ty CP Xây lắp thủy lợi H.Yên Lam Sơn Sà lan đặt cẩu Thép 100   

51.  HY-0517 Trần Hữu Trọng Trung Nghĩa Chở hàng khô Thép 408 260  

52.  HY-0462 Lê Văn Duyên Phú Cường Tàu hút cát Thép 825 450  

53.  HY-0552 Công ty CP Xây lắp thủy lợi H.Yên Lam Sơn Chở hàng khô Thép 70,2   
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54.  
HY-0329 Công ty CP QL đường thủy H.Yên An Tảo Xuồng C/tác Hợp kim 

nhôm 

11 người 85  

55.  HY-0359 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Xuồng C/tác FRP 5 người 40  

56.  HY-0353 Công ty CP QL đường sông số 2 Quang Trung Xuồng C/tác FRP 8 người 75  

57.  
HY-0699 CN Hưng Yên – Công ty CP Đầu 

tư và Xây dựng Hà Thành - UDIC 

Tân Hưng Tàu hút cát Thép 917 500  

Huyện Tiên Lữ 

58.  HY-0017H Nguyễn Văn Thái An Viên Chở hàng khô Thép 96 68  

59.  HY-0042H Đỗ Xuân Chính An Viên Chở hàng khô XMLT 40 40  

60.  HY-0054H Nguyễn Văn Thành An Viên Chở hàng khô XMLT 30 36  

61.  HY-0055H Đỗ Văn Cường An Viên Chở hàng khô XMLT 49 35  

62.  HY-0057 HTX Phú Cường An Viên Chở hàng khô XMLT 33 36  

63.  HY-0058 HTX Phú Cường An Viên Chở hàng khô XMLT 30 23  

64.  HY-0065 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 32 15  

65.  HY-0066 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 45 27  

66.  HY-0067 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 30 33  

67.  HY-0069H Phạm Thanh Sơn An Viên Chở hàng khô Thép 100 65  

68.  HY-0072H Phạm Hồng Quang An Viên Chở hàng khô Thép 80 50  

69.  HY-0076H Đỗ Văn Thanh An Viên Chở hàng khô XMLT 45 33  

70.  HY-0077 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 35 23  

71.  HY-0078 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 30 33  

72.  HY-0081 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 30 33  
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73.  HY-0082 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 40 36  

74.  HY-0089 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 30 15  

75.  HY-0091H Phạm Văn Bình An Viên Chở hàng khô XMLT 35 30  

76.  HY-0098 HTX Phú Cường An Viên Chở hàng khô XMLT 44 36  

77.  HY-0131H Phạm Văn Quyết An Viên Chở hàng khô XMLT 43 33  

78.  HY-0132 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 45 30  

79.  HY-0137H Phạm Đức Thủy An Viên Chở hàng khô XMLT 48 45  

80.  HY-0138 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 30 20  

81.  HY-0142H Nguyễn Văn Khuây An Viên Chở hàng khô XMLT 35 30  

82.  HY-0144 Vũ Văn Cay - HTX Tiến Đạt An Viên Chở hàng khô XMLT 35 30  

83.  HY-0153 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 35 20  

84.  
HY-0159 Nguyễn Tiến Dũng - HTX Phú 

Cường 

An Viên Chở hàng khô Thép 70 36  

85.  HY-0160H Nguyễn Văn Chung An Viên Chở hàng khô XMLT 40 36  

86.  HY-0161 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 40 30  

87.  HY-0168H Phạm Ngọc Khuê An Viên Chở hàng khô Thép 48 36  

88.  HY-0171H Vũ Ngọc Ứng An Viên Chở hàng khô XMLT 30 30  

89.  HY-0177H Phạm Xuân Xanh An Viên Chở hàng khô XMLT 48 54  

90.  HY-0178H Trần Văn Thể An Viên Chở hàng khô XMLT 45 36  

91.  HY-0179H Phạm Văn Liễu An Viên Chở hàng khô XMLT 38 36  

92.  HY-0181 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 35 33  

93.  HY-0185H Đỗ Hoàng Diệu An Viên Chở hàng khô Thép 70 50  
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94.  HY-0187H Nguyễn Văn Sinh An Viên Chở hàng khô Thép 60 30  

95.  HY-0189H Phạm Văn Soạn An Viên Chở hàng khô XMLT 45 30  

96.  HY-0207H Phạm Văn Cộng An Viên Chở hàng khô Thép 100 73  

97.  HY-0208H Nguyễn Văn Khải An Viên Chở hàng khô XMLT 30 18  

98.  HY-0217H Phạm Quang Điện An Viên Chở hàng khô Thép 70 54  

99.  HY-0231H Trần Văn Hà Thụy Lôi Chở hàng khô Thép 75 30  

100.  HY-0235H Phạm Văn Hiền An Viên Chở hàng khô XMLT 40 33  

101.  HY-0243H Nguyễn Đức Hợp An Viên Chở hàng khô XMLT 30 30  

102.  HY-0247 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 30 36  

103.  HY-0249H Nguyễn Văn Phương An Viên Chở hàng khô Thép 98 81  

104.  HY-0256H Phạm Văn Đồng An Viên Chở hàng khô XMLT 38 36  

105.  HY-0257H Trần Văn Đạt Thụy Lôi Chở hàng khô Thép 49 33  

106.  HY-0258H Trần Văn Cải An Viên Chở hàng khô Thép 98 80  

107.  HY-0261H Phạm Văn Thanh An Viên Chở hàng khô Thép 90 65  

108.  HY-0294 Nguyễn Xuân Năm - HTX An Lam An Viên Chở hàng khô Thép 85 50  

109.  HY-0335H Nguyễn Quảng An Hải Triều Chở hàng khô Thép 234 104  

110.  
HY-0059 Nguyễn Đăng Sản - HTX Phú 

Cường 

An Viên Chở hàng khô XMLT 40 30  

111.  HY-0064 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 44 36  

112.  HY-0041H Nguyễn văn Thái An Viên Chở hàng khô XMLT 40 40  

113.  HY-0051H Phạm Xuân Quảng An Viên Chở hàng khô XMLT 45 36  

114.  HY-0096 HTX Sông lam An Viên Chở hàng khô XMLT 33 36  
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115.  HY-0102H Đỗ Văn Tụ An Viên Chở hàng khô XMLT 30 30  

116.  HY-0104H Phạm Thanh Sơn An Viên Chở hàng khô XMLT 47 45  

117.  HY-0105 Trần Văn Quang - HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 30 33  

118.  HY-0106H Phạm Như Liễu An Viên Chở hàng khô XMLT 30 35  

119.  HY-0107H Nguyễn Văn Tuyết An Viên Chở hàng khô Thép 90 66  

120.  HY-0108H Đỗ Văn Mạnh An Viên Chở hàng khô XMLT 35 35  

121.  HY-0109H Nguyễn Thanh Dương An Viên Chở hàng khô XMLT 40 20  

122.  HY-0113 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 30 30  

123.  HY-0114H Nguyễn Tiến Dũng An Viên Chở hàng khô XMLT 45 36  

124.  HY-0116 HTX Phú Cường An Viên Chở hàng khô XMLT 50 36  

125.  HY-0123H Nguyễn Văn Dong An Viên Chở hàng khô XMLT 30 18  

126.  HY-0175H Vũ Văn Cay An Viên Chở hàng khô XMLT 35 20  

127.  HY-0224 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 30 20  

128.  HY-0267H Phạm Ngọc Anh An Viên Chở hàng khô Thép 90 42  

129.  HY-0268H Phạm Ngọc Anh An Viên Chở hàng khô Thép 95 68  

130.  HY-0304H Đỗ Văn Viên An Viên Chở hàng khô Thép 100 70  

131.  HY-0306 Vũ Văn Tuấn - HTX Tiến Đạt An Viên Chở hàng khô XMLT 63 50  

132.  
HY-0316 Nguyễn Văn Tuấn - HTX Tiến 

Thành 

An Viên Chở hàng khô Thép 99 55  

133.  HY-0319 Đỗ Văn Thủy - HTX Tiến Đạt An Viên Chở hàng khô XMLT 70 50  

134.  HY-0325H Phạm Văn Đáng An Viên Chở hàng khô Thép 98 65  

135.  HY-0331H Phạm Văn Thạo An Viên Chở hàng khô Thép 70 50  
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136.  HY-0340H Trần Văn Nhân An Viên Chở hàng khô Thép 95 80  

137.  HY-0355H Phạm Văn Đức An Viên Chở hàng khô Thép 298 135  

138.  HY-0364H Đỗ Văn Thoại An Viên Chở hàng khô Thép 70 30  

139.  HY-0366H Phạm Văn Thạo An Viên Chở hàng khô Thép 116 68  

140.  HY-0387 Phạm Văn Soạn - HTX Tiến Đạt An Viên Chở hàng khô XMLT 70 50  

141.  HY-0392H Nguyễn Văn Giáp An Viên Chở hàng khô Thép 130 50  

142.  HY-0321 Lê Văn Vạn Thủ Sỹ Chở hàng khô Thép 233,5 108  

143.  HY-0124 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 47,9 30  

144.  HY-0303 Đỗ Văn Thành - HTX Tiến Thành An Viên Chở hàng khô Thép 207,4 108  

145.  HY-0073 Đỗ Văn Tú An Viên Chở hàng khô XMLT 50,3 45  

146.  HY-0372 Trần Văn Hinh An Viên Chở hàng khô Thép 334,4 108  

147.  HY-0277 Phan Văn Hiền An Viên Chở hàng khô XMLT 54,8 45  

148.  HY-0330 Phạm Văn Minh An Viên Chở hàng khô Thép 215 65  

149.  HY-0386 Phạm Ngọc Thạch An Viên Chở hàng khô Thép 80 50  

150.  HY-0310 Đặng Văn Miến Thụy Lôi Chở khách Thép 6k & 0,5t 6  

151.  HY-0111 Bùi Ngọc Long Hải Triều Chở hàng khô Thép 296 108  

152.  HY-0112 Nguyễn Văn Phiến Hải Triều Chở hàng khô Thép 296 108  

153.  HY-0099 Phạm Văn Ngọc An Viên Chở hàng khô Thép 80,4 30  

154.  HY-0269 Phạm Văn Nùng An Viên Chở hàng khô XMLT 54,6 45  

155.  HY-0393 Đỗ Văn Thanh - HTX Tiến Thành An Viên Chở hàng khô Thép 1005 250  

156.  HY-0382 Đỗ Văn Tuấn An Viên Chở hàng khô XMLT 57,2 36  

157.  HY-0415 Đỗ Văn Mạnh An Viên Chở hàng khô Thép 333 108  
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158.  HY-0115 Nguyễn Văn Hoan An Viên Chở hàng khô Thép 415 135  

159.  HY-0188 Nguyễn Mạnh Tuấn An Viên Chở hàng khô XMLT 40,3 30  

160.  HY-0118 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 44,4 43  

161.  HY-0230 Phạm Văn Lũng An Viên Chở hàng khô XMLT 70 36  

162.  HY-0398 Trần Văn Cầu An Viên Chở hàng khô Thép 83,3 50  

163.  HY-0127 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 35,2 27  

164.  HY-0154 HTX Sông Lam An Viên Chở hàng khô XMLT 37,3 18  

165.  HY-0100 Phạm Văn Cộng An Viên Chở hàng khô XMLT 52,2 45  

166.  HY-0225 Nguyễn Ngọc Viên An Viên Chở hàng khô XMLT 48,1 48  

167.  HY-0368 Phạm Văn Liễu An Viên Chở hàng khô Thép 236 75  

168.  HY-0126 Phạm Văn Tín An Viên Chở hàng khô XMLT 48 30  

169.  HY-0379 Phạm Văn Liễu An Viên Chở hàng khô XMLT 51,4 36  

170.  HY-0196 Phạm Văn Trọng An Viên Chở hàng khô XMLT 52,4 45  

171.  
HY-0136 Nguyễn Văn Thành - HTX Tiến 

Đạt 

An Viên Chở hàng khô XMLT 150 80  

172.  HY-0199 Đỗ Văn Tiến An Viên Chở hàng khô Thép 113 50  

173.  HY-0140 Phạm Thanh Thủy An Viên Chở hàng khô XMLT 57,9 45  

174.  HY-0313 Lê Thanh Chương An Viên Chở hàng khô Thép 188 38  

175.  HY-0259 Phạm Văn Liễu An Viên Chở hàng khô XMLT 55,6 45  

176.  HY-0205 Phạm Văn Miên An Viên Chở hàng khô XMLT 56,1 45  

177.  HY-0385 Phạm Văn Sơn An Viên Chở hàng khô XMLT 133,7 55  

178.  HY-0336 Đỗ Văn Tụ An Viên Chở hàng khô Thép 245 80  
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179.  HY-0388 Công ty TNHH VT Ánh Dương TT.Vương Chở hàng khô Thép 157 60  

180.  HY-0414 Công ty TNHH VT Ánh Dương TT.Vương Chở hàng khô Thép 240 130  

181.  HY-0342 Đỗ Quang Viện An Viên Chở hàng khô Thép 115,6 50  

182.  HY-0400 Đỗ Văn Kỳ - HTX An Lam An Viên Chở hàng khô Thép 102 40  

183.  HY-0345 Công ty TNHH VT Ánh Dương TT.Vương Chở hàng khô Thép 232 80  

184.  HY-0412 Đỗ Văn Khoa An Viên Chở hàng khô Thép 350 130  

185.  HY-0356 Trần Hữu Biên An Viên Chở hàng khô Thép 218 96  

186.  HY-0423 Phạm Hồng Quang An Viên Chở hàng khô Thép 255,1 135  

187.  HY-0322 Công ty TNHH VT Ánh Dương TT.Vương Chở hàng khô Thép 147 60  

188.  HY-0469 Lê Minh Tiến An Viên Chở hàng khô Thép 199 130  

189.  HY-0068 Đỗ Văn Thành - HTX Tiến Thành An Viên Chở hàng khô Thép 340 100  

190.  HY-0271 Nguyễn Văn Du An Viên Chở hàng khô XMLT 57,1 36  

191.  HY-0383 Công ty TNHH VT Ánh Dương TT.Vương Chở hàng khô Thép 259 100  

192.  HY-0125 Nguyễn Văn Nhân An Viên Chở hàng khô XMLT 51,3 36  

193.  HY-0397 Đỗ Văn Mạnh - HTX Tiến Đạt An Viên Chở hàng khô XMLT 55,8 45  

194.  HY-0373 Phạm Văn Thanh An Viên Chở hàng khô Thép 259 108  

195.  HY-0018 Đỗ Văn Thoại An Viên Chở hàng khô Thép 465 135  

196.  HY-0299 Công ty TNHH VT Ánh Dương TT.Vương Chở hàng khô Thép 235 68  

197.  HY-0357 Trần Quốc Bình Thụy Lôi Chở hàng khô Thép 90 40  

198.  HY-0309 Phạm Thanh Sơn An Viên Chở hàng khô Thép 489 160  

199.  HY-0389 Nguyễn Văn Lộc - HTX Tiến Đạt An Viên Chở hàng khô Thép 122 80  

200.  HY-0135 Nguyễn Mạnh Đạt An Viên Chở hàng khô Thép 455 135  
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201.  HY-0045 Đỗ Văn Tú An Viên Chở hàng khô Thép 620 278  

202.  HY-0288 Phạm Văn Hải An Viên Chở hàng khô thép 333 135  

203.  HY-0479 Nguyễn văn Thành An Viên Chở hàng khô Thép 499 135  

204.  HY-0198 Nguyễn Quốc Thiện An Viên Chở hàng khô Thép 255 86  

205.  HY-0296 Phan Văn Hiền An Viên Chở hàng khô Thép 149 76,5  

206.  HY-0350 Đỗ Đức Hưng An Viên Chở hàng khô Thép 184 52  

207.  HY-0276 Phạm Văn Quyết An Viên Chở hàng khô Thép 237 98  

208.  HY-0234 Nguyễn Tiến Dũng An Viên Chở hàng khô Thép 198 99  

209.  HY-0275 Hà Huy Khỏe - HTX Tiến Đạt An Viên Chở hàng khô Thép 162 48  

210.  HY-0377 Trần Văn Quang An Viên Chở hàng khô Thép 245 110  

211.  HY-0232 Đỗ Văn Mai An Viên Chở hàng khô Thép 193 100  

212.  HY-0399 Nguyễn Thị Hoa An Viên Chở hàng khô Thép 155 48  

213.  HY-0489 DNTN Bạch Đằng An Viên Chở hàng khô Thép 1761 600  

214.  HY-0333 Đỗ Tiến Hải An Viên Chở hàng khô Thép 240 78  

215.  
HY-0223 Đỗ Văn Tú - Công ty TNHH Đức 

An 

Đức Thắng Chở hàng khô Thép 710 350  

216.  HY-0487 Trần Văn Khải An Viên Chở hàng khô Thép 780 250  

217.  HY-0035 Nguyễn Văn Trọng An Viên Chở hàng khô Thép 149 50  

218.  HY-0315 Nguyễn Chí Thanh An Viên Chở hàng khô Thép 409 108  

219.  HY-0324 Đỗ Hoàng Diệu An Viên Chở hàng khô Thép 352 108  

220.  HY-0339 Đỗ Văn Hưng An Viên Chở hàng khô Thép 182 52  

221.  HY-0442 Phạm Văn Ngọc An Viên Chở hàng khô Thép 26589   
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222.  HY-0447 Phạm Văn Thuấn An Viên Chở hàng khô Thép 264 108  

223.  HY-0134 Trần Văn Trúc An Viên Chở hàng khô Thép 439 190  

224.  HY-0497 Đỗ Thành Long An Viên Chở hàng khô Thép 648 327  

225.  HY-0466 Phạm Thanh Tùng An Viên Chở hàng khô Thép 413 130  

226.  HY-0438 Phạm Văn Hải An Viên Chở hàng khô Thép 257 135  

227.  HY-0122 Phạm Văn Bình An Viên Chở hàng khô Thép 198 104  

228.  HY-0444 Công ty TNHH Đức An Đức Thắng Chở hàng khô Thép 793 321  

229.  HY-0215 Nguyễn Thị Nga An Viên Chở hàng khô Thép 346 108  

230.  HY-0361 Nguyễn Văn Giáp An Viên Chở hàng khô Thép 374 108  

231.  HY-0305 Nguyễn Thế Cảnh An Viên Chở hàng khô Thép 183 110  

232.  HY-0195 Nguyễn Ngọc Sơn An Viên Chở hàng khô Thép 180 48  

233.  HY-0285 Đỗ Văn Phúc An Viên Chở hàng khô Thép 403 130  

234.  HY-0494 Nguyễn Văn Thục An Viên Chở hàng khô Thép 479 190  

235.  HY-0495 Đỗ Văn Tú An Viên Chở hàng khô Thép 366,73 108  

236.  HY-0352 Phạm Văn Tiến An Viên Chở hàng khô Thép 250 83  

237.  HY-0295 Trần Văn Nhất An Viên Chở hàng khô Thép 266 108  

238.  HY-0151 DNTN An Hải Hải Triều Chở hàng khô Thép 806 400  

239.  HY-0367 Phạm Văn Hậu An Viên Chở hàng khô Thép 272 108  

240.  HY-0384 Công ty TNHH VT Ánh Dương TT.Vương Chở hàng khô Thép 148 80  

241.  HY-0375 Đỗ Văn Kỳ An Viên Chở hàng khô Thép 275 108  

242.  HY-0451 Công ty TNHH VT Ánh Dương TT.Vương Chở hàng khô Thép 318 190  

243.  HY-0465 Nguyễn Hữu Tuấn - HTX Phú An Viên Chở hàng khô Thép 322,3 108  
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Cường 

244.  HY-0369 Công ty TNHH VT Ánh Dương TT.Vương Chở hàng khô Thép 271 108  

245.  HY-0376 Phạm Văn Đáng An Viên Chở hàng khô Thép 264 108  

246.  HY-0486 Công ty TNHH VT Ánh Dương TT.Vương Chở hàng khô Thép 182 108  

247.  
HY-0190 Công ty TNHH TM&XD Quyền 

Anh 

Đức Thắng Chở hàng khô Thép 879 400  

248.  HY-0010 Công ty TNHH Đức An Đức Thắng Chở hàng khô Thép 824 320  

249.  HY-0145 Đỗ Văn Hưng An Viên Chở hàng khô Thép 403,9 130  

250.  HY-0004 Công ty TNHH Đức An Đức Thắng Chở hàng khô Thép 892 320  

251.  HY-0343 DNTN An Hải Hải Triều Chở hàng khô Thép 852 450  

252.  HY-0169 Nguyễn Văn Tiến An Viên Chở hàng khô Thép 243 74  

253.  HY-0441 Phạm Thị Thanh Thúy An Viên Chở hàng khô Thép 1200 450  

254.  HY-0172 Đỗ Văn Tiến An Viên Chở hàng khô Thép 652 261  

255.  HY-0492 Phạm Văn Miên An Viên Chở hàng khô Thép 228 86  

256.  HY-0039 Nguyễn Văn Quý An Viên Chở hàng khô Thép 237 103  

257.  HY-0483 Nguyễn Tiến Thành An Viên Chở hàng khô Thép 335 108  

258.  HY-0468 Phạm Văn Tuấn An Viên Chở hàng khô Thép 460 327  

259.  HY-0431 Vũ Văn Ứng An Viên Chở hàng khô Thép 249 108  

260.  HY-0071 Phạm Văn Quyền An Viên Chở hàng khô Thép 431 240  

261.  HY-0050 Phạm Văn Nghĩa An Viên Chở hàng khô Thép 266 109  

262.  HY-0459 Nguyễn Văn Đại An Viên Chở hàng khô Thép 480,5 135  

263.  HY-0406 Phạm Văn Quyền An Viên Chở hàng khô Thép 369 108  
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264.  HY-0117 Đặng Thị Anh Đức Thắng Chở hàng khô Thép 945 351  

265.  HY-0426 Nguyễn Văn Đoàn An Viên Chở hàng khô Thép 530 135  

266.  HY-0595 Lê Văn Tuệ An Viên Chở hàng khô Thép 246 108  

267.  HY-0523 Đỗ Hoàng Diệu An Viên Chở hàng khô Thép 460,5 158  

268.  HY-0539 DNTN An Hải Hải Triều Chở hàng khô Thép 971 350  

269.  HY-0596 Bùi Ngọc Long Hải Triều Chở hàng khô Thép 534 400  

270.  HY-0585 Trần Văn Quang An Viên Chở hàng khô Thép 310 108  

271.  HY-0566 Phạm Văn Khôi An Viên Chở hàng khô Thép 539 326  

272.  HY-0576 Nguyễn Quảng An Hải Triều Chở hàng khô Thép 919,6 500  

273.  HY-0550 Phạm Văn Quyền An Viên Chở hàng khô Thép 485,6 240  

274.  HY-0588 Phạm Văn Tuấn An Viên Chở hàng khô Thép 626 400  

275.  HY-0589 Phạm Văn Ngọc An Viên Chở hàng khô Thép 420 280  

276.  HY-0577 Đỗ Văn Phương An Viên Chở hàng khô Thép 562 363  

277.  HY-0450 Phạm Văn Lũng An Viên Chở hàng khô Thép 1056 375  

278.  HY-0506 Nguyễn Tiến Thành An Viên Chở hàng khô Thép 1180,9 380  

279.  HY-0502 Phạm Ngọc Diệp TT.Vương Chở hàng khô Thép 989 450  

280.  HY-0525 Lương Văn Phúc An Viên Chở hàng khô Thép 1178 450  

281.  HY-0508 Phạm Quyết Tâm An Viên Chở hàng khô Thép 1728 540  

282.  HY-0365 Phạm Văn Đức An Viên Chở hàng khô Thép 986 300  

283.  HY-0526 Nguyễn Ngọc Chân An Viên Chở hàng khô Thép 229 80  

284.  HY-0555 Phạm Minh Đức An Viên Chở hàng khô Thép 1772 600  

285.  HY-0666 DNTN An Hải Hải Triều Chở hàng khô Thép 1377 600  
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286.  HY-0668 Trần Ngọc Hải An Viên Chở hàng khô Thép 1131 450  

287.  HY-0568 Đỗ Xuân Thủy An Viên Chở hàng khô Thép 1668 580  

288.  HY-0348 Nguyễn Trọng Tuấn An Viên Chở hàng khô Thép 1838 580  

289.  HY-0658 Phạm Văn Quyết An Viên Chở hàng khô Thép 1010 365  

290.  HY-0591 Nguyễn Văn Minh An Viên Chở hàng khô Thép 612 363  

291.  HY-0667 Đỗ Thành Long An Viên Chở hàng khô Thép 1229 540  

292.  HY-0593 Nguyễn Văn Phúc An Viên Chở hàng khô Thép 1530 580  

293.  HY-0509 Phạm Văn Chân An Viên Chở hàng khô Thép 400 190  

294.  HY-0519 Nguyễn Ngọc Sơn An Viên Chở hàng khô Thép 467 190  

295.  HY-0150 Nguyễn Văn Mười Hải Triều Chở hàng khô Thép 587 273  

296.  HY-0582 Nguyễn Văn Trung Hải Triều Chở hàng khô Thép 411 240  

297.  HY-0561 Nguyễn Văn Mai An Viên Chở hàng khô Thép 264 123  

298.  HY-0545 Đỗ Văn Phương An Viên Tàu hút cát Thép 616 350  

299.  HY-0685 Đỗ Thị Ngân An Viên Chở hàng khô Thép 556 326  

300.  HY-0656 Đỗ Văn Vịnh An Viên Chở hàng khô Thép 695 350  

301.  HY-0528 Vũ Văn Ứng An Viên Chở hàng khô Thép 408 240  

302.  HY-0581 Phạm Ngọc Anh An Viên Chở hàng khô Thép 2475 600  

303.  
HY-0504 Cty TNHH Thương mại và xây 

dựng Quyền Anh 

Đức Thắng Chở hàng khô Thép 1358 540  

Huyện Phù Cừ 

304.  HY-0083H Nguyễn Xuân Luận Quang Hưng Chở hàng khô XMLT 30 16  

305.  HY-0095H Nguyễn Duy Quyền Minh Tân Chở hàng khô XMLT 45 36  
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306.  HY-0162 Bến phà La Tiến Nguyên Hòa Tàu kéo Thép  135  

307.  HY-0163 Bến phà La Tiến Nguyên Hòa Phà Thép 30   

308.  HY-0165 Bến phà La Tiến Nguyên Hòa Phà Thép 30   

309.  HY-0381 Đặng Trọng Lộc Tống Trân Chở khách Thép 12k & 1t 12  

310.  
HY-0362 Nguyễn Thanh Tân Tống Trân Chở khách Thép 12k & 

0,5t 

8  

311.  HY-0019 Bến phà La Tiến Nguyên Hòa Chở khách Thép 49k 44  

312.  HY-0549 Trần Ngọc Thái Tống Trân Chở khách Thép 12k & 2t 15  

313.  HY-0556 Phạm Văn Quân Minh Hoàng Chở hàng khô Thép 1126 450  

314.  HY-0521 Trần Văn Dầu TT.Trần Cao Chở hàng khô Thép 877 300  

Huyện Kim Động 

315.  
HY-0005Đ Trương Văn Tuấn Mai Động Chở khách Thép 12k & 

0,5t  

15  

316.  HY-0006Đ Nguyễn Minh Tiếp Thọ Vinh Chở khách Thép 12k & 3t 15  

317.  
HY-0007Đ UBND xã Đức Hợp Đức Hợp Chở khách Thép 12k & 

0,5t  

15  

318.  HY-0302H Nguyễn Văn Nhương Nghĩa Dân Chở hàng khô Thép 30 36  

319.  HY-0270 HTX VT thủy bộ Kim Động TT.Lương Bằng Chở hàng khô XMLT 45 38  

320.  HY-0025 Phan Văn Duyên Đức Hợp Chở hàng khô Thép 107 66  

321.  
HY-0290 Phạm Thế Dương Hùng An Chở khách Thép 12k & 

1,5t 

15  

322.  HY-0152 Công ty TNHH TM Dương Giang Phú Thịnh Chở dầu Thép 54,26 24  

323.  HY-0048 Công ty CP Vân Đức Đức Hợp Phà Thép 30k & 63  
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23,1t  

324.  HY-0228 Công ty TNHH TM Dương Giang Phú Thịnh Chở dầu Thép 39 24  

325.  
HY-0022 Công ty TNHH TM Phúc Lộc 

Thịnh 

Mai Động Tàu cuốc Thép  363  

326.  HY-0586 Vũ Văn Kim Đức Hợp Chở hàng khô Thép 736 350  

327.  
HY-0516 Công ty TNHH DV&TM Phú 

Thịnh 

Phú Thịnh Chở hàng khô Thép 626 400  

328.  HY-0587 Nguyễn Hồng Lạc Phú Thịnh Chở hàng khô Thép 992 500  

329.  
HY-0538 Công ty TNHH TM Phúc Lộc 

Thịnh 

Mai Động Chở hàng khô Thép 656 400  

330.  HY-0563 Nguyễn Thị Hương Phú Thịnh Tàu hút cát Thép 669 400  

331.  HY-0500 Công ty CP Vân Đức Đức Hợp Tàu hút cát Thép 160 108  

332.  HY-0280 Công ty CP Vân Đức Đức Hợp Chở khách Thép 12k & 1t 22  

333.  HY-0532 Bùi Văn Hùng Phú Thịnh Chở hàng khô Thép 643 350  

334.  
HY-0363 Công ty TNHH TM Phúc Lộc 

Thịnh 

Mai Động Tàu hút cát Thép 457 190  

335.  
HY-0688 Công ty TNHH TM Phúc Lộc 

Thịnh 

Mai Động Phà 1 lưỡi Thép 60k & 20t 156  

336.  
HY-0698 Công ty TNHH TM Phúc Lộc 

Thịnh 

Mai Động Tàu hút Thép 880 450  

337.  HY-0244 Nguyễn Văn Nhương Nghĩa Dân Chở hàng khô Thép 180 290  

338.  
HY-0557 Công ty TNHH TM&DV Hoàng 

Anh 

Phú Thịnh Chở hàng khô Thép 992 500  

339.  HY-0505 Công ty cổ phần Hưng Phú Mai Động Tàu hút cát Thép 910 375  
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INVEST 

Huyện Ân Thi 

340.  HY-0086H Phạm Văn Thượng Hoàng Hoa Thám Chở hàng khô XMLT 33 36  

341.  HY-0087H Phùng Văn Hiến Hoàng Hoa Thám Chở hàng khô XMLT 50 35  

342.  HY-0133H Nguyễn Đình Cờ Hồng Quang Chở hàng khô XMLT 48 36  

343.  HY-0143H Trần Xuân Quang Hồng Quang Chở hàng khô Thép 50 36  

344.  HY-0253H Nguyễn Văn Tiến thổ Hoàng Chở hàng khô Thép 70 50  

345.  HY-0262H Chu Đức Vinh Hạ Lễ Chở hàng khô XMLT 50 35  

346.  HY-0265H Chu Đức Vinh Hạ Lễ Chở hàng khô XMLT 35 15  

347.  HY-0097H Hoàng Văn Hợi TT.Ân Thi Chở hàng khô XMLT 40 33  

348.  HY-0080 Hoàng Văn Thêm Hoàng Hoa Thám Chở hàng khô XMLT 55,2 35  

349.  HY-0337 Vũ Sỹ Kiên Hồng Quang Chở hàng khô Thép 240 75  

350.  HY-0090 Vũ Sỹ Chiến Hồng Quang Chở hàng khô XMLT 54 36  

351.  HY-0129 Công ty TNHH VTT Hải Châu TT.Ân Thi Chở hàng khô Thép 130 56  

Huyện Khoái Châu 

352.  
HY-0008Đ Lê Văn Tình Tân Châu Chở khách Thép 12k và 

0,5t 

15  

353.  
HY-0012Đ Đỗ Quyết Chiến Đông Ninh Chở khách Thép 12k và 

0,5t 

15  

354.  HY-0028Đ Phạm Thị Hằng Đại Tập Chở khách Thép 12k và 2t 15  

355.  
HY-0027P Nguyễn Hữu Dội Tứ Dân Chở khách Thép 10t (cả 

49k) 

36  

356.  HY-0130H Nguyễn văn Đương Tân Châu Chở hàng khô Thép 40 15  
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357.  HY-0242H Nguyễn Công Mừng Nhuế Dương Chở hàng khô Thép 40 15  

358.  HY-0278H Đỗ Như Tứ Đông kết Chở hàng khô Thép 30 30  

359.  HY-0016H Nguyễn văn Thăng TT.Khoái châu Chở hàng khô Thép 40 16  

360.  HY-0023H Lê văn Hiền Tứ Dân Chở hàng khô Thép 45 30  

361.  HY-0173 Công ty Tàu cuốc II TT.Khoái châu CD Thép  300  

362.  HY-0174 Công ty Tàu cuốc II TT.Khoái châu CD Thép  300  

363.  HY-0176 Công ty Tàu cuốc II TT.Khoái châu CD Thép  150  

364.  HY-0197H Phạm Quang Tuyến Minh Châu Chở hàng khô Thép 75 50  

365.  HY-0202H Lê Văn Doanh Dạ trạch Chở hàng khô Thép 50 15  

366.  HY-0213H Đặng Văn Việt Tứ Dân Chở hàng khô Thép 40 15  

367.  HY-0214H Trần Văn Tuyên Tứ Dân Chở hàng khô Thép 28 15  

368.  HY-0229H Phạm Văn Ngữ Nhuế Dương Chở hàng khô Thép 40 36  

369.  HY-0233H Nguyến Văn Tình Tứ Dân Chở hàng khô Thép 30 15  

370.  HY-0062H Nguyễn Văn Liệu Tứ Dân Chở hàng khô Thép 35 15  

371.  HY-0101H Lê Chí Hưng Dạ Trạch Chở hàng khô Thép 35 15  

372.  HY-0301 Nguyễn Hữu Khanh Đại Tập Chở khách Thép 12k & 3t 15  

373.  HY-0405 Hoàng Văn Tựu Tân Châu Chở hàng khô Thép 152,3 80  

374.  
HY-0094 Phạm Văn Khuyến Bình Minh Chở khách Thép 35k & 

7,5t 

20  

375.  
HY-0093 Nguyễn Công Sơn Nhuế Dương Chở khách Thép 30k & 

34,75t 

56  

376.  HY-0347 Trần Văn Tuyên Tứ Dân Chở hàng khô Thép 172 108  
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377.  HY-0139 Nguyễn Hồng Tuyển Tân Châu Chở khách Thép 12k & 3t 15  

378.  
HY-0404 Đỗ Văn Hoa Bình Minh Chở khách Thép 49k & 

18,6t 

52  

379.  HY-0408 Nguyễn Hữu Dội Tứ Dân Chở khách Thép 12k & 3t 15  

380.  HY-0128 Phạm Gia Hạnh Đại Tập Chở khách Thép 35k & 15t 30  

381.  HY-0433 Nguyễn Như Thành Tứ Dân Chở hàng khô Thép 101,2 82  

382.  HY-0437 Lê Văn Tình Tân Châu Chở khách Thép 40k & 20t 66  

383.  HY-0434 Nguyễn Văn Thuấn Tứ Dân Chở khách Thép 30k & 15t 35  

384.  
HY-0227 Trường CĐ nghề cơ điện và thủy 

lợi 

Dân Tiến Tàu kéo Thép  96,5  

385.  HY-0292 Phạm Khắc Tuấn Đông Ninh Chở khách Thép 35k & 16t 140  

386.  
HY-0559 Nguyễn Văn Thuấn Tứ Dân Chở khách Thép 40k & 

32,5t 

80  

387.  HY-0012 Phan Văn Mạnh Liên Khê Chở hàng khô Thép 740 400  

388.  
HY-0558 Công ty TNHH Thắng Mạnh 

Cường 

Tứ Dân Chở hàng khô Thép 1030 450  

389.  HY-0597 Công ty TNHH XD&TM Bản Hân TT.Khoái Châu Chở hàng khô Thép 616 374  

390.  
HY-0511 Công ty TNHH Thắng Mạnh 

Cường 

Tứ Dân Chở hàng khô Thép 608 400  

391.  HY-0518 Bá Ngọc Trịnh Liên Khê Chở hàng khô Thép 951 450  

392.  
HY-0527 Công ty TNHH Việt Tuấn Khoái 

Châu 

Tân Châu Chở hàng khô Thép 613,4 400  

393.  
HY-0548 Công ty TNHH Việt Tuấn Khoái 

Châu 

Tân Châu Chở hàng khô Thép 609 400  
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394.  HY-0024 Công ty TNHH TM Tùng Trang Tứ Dân Chở dầu Thép 135   

395.  HY-0522 Lê Văn Hiền Tứ Dân Chở hàng khô Thép 448 326  

396.  
HY-0332 DNTN TM DV T/ hợp Thành 

Trung 

Tân Châu Chở dầu Thép 117 48  

397.  HY-0344 Trần Văn Huấn Tứ Dân Chở khách Thép 42k & 20t 35  

398.  
HY-0638 Công ty TNHH Vật liệu xây dựng 

Hồng Châu 

Tân Châu Phà một lưỡi Thép 45k & 

46.3t 

120  

399.  

HY-515 Công ty TNHH Quê Hương Đông Ninh Phà một lưỡi Thép 40K; 

TTTP: 41 

tấn 

120  

400.  HY-0571 Lê Văn Hạnh Tứ Dân Chở hàng khô thép 636 tấn 400  

Huyện Văn Giang 

401.  
HY-0010Đ Nguyễn Văn Chinh Thắng Lợi Chở khách Thép 12k & 

0,5t 

15  

402.  HY-0017Đ Nguyễn Đông Dư Mễ Sở Chở khách Thép 12k & 3t 15  

403.  HY-0284 Nguyễn Văn Hách Thắng Lợi Chở khách Thép 12k & 3t 15  

404.  HY-0156 Nguyễn Văn Hồi Mễ Sở Chở khách Thép 49k & 38t 50  

405.  HY-0183 Đặng Thị Huyền Thắng Lợi Chở hàng khô Thép 264 150  

406.  
HY-0569 Nguyễn Văn Thiệm Thắng Lợi Chở khách Thép 40k & 

21,73t 

32  

407.  HY-0370 Vũ Quang Vinh Thắng Lợi Chở hàng khô Thép 650,5 363  

408.  HY-0446 Nguyễn Văn Hồi Mễ Sở Chở khách Thép 45k & 16t 75  

Huyện Yên Mỹ 
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409.  HY-0053H Chu Văn Mỹ Trung Hưng Chở hàng khô XMLT 35 30  

410.  HY-0085H Nguyễn Văn Khá Trung Hưng Chở hàng khô Thép 70 50  

411.  HY-0158H Nguyễn Văn Tài Trung Hưng Chở hàng khô XMLT 40 30  

412.  HY-0203H Nhữ Thanh Hưng Lý Thường Kiệt Chở hàng khô Thép 65 50  

413.  HY-0218 HTX VT thủy bộ Yên Mỹ Trung Hưng Chở hàng khô XMLT 30 36  

414.  HY-0220 HTX VT thủy bộ Yên Mỹ Trung Hưng Chở hàng khô XMLT 35 18  

415.  HY-0221 HTX VT thủy bộ Yên Mỹ Trung Hưng Chở hàng khô XMLT 35 18  

416.  HY-0222 HTX VT thủy bộ Yên Mỹ Trung Hưng Chở hàng khô Thép 50 50  

417.  HY-0236 HTX VT thủy bộ Yên Mỹ Trung Hưng Chở hàng khô XMLT 22 15  

418.  HY-0237 HTX VT thủy bộ Yên Mỹ Trung Hưng Chở hàng khô XMLT 30 15  

419.  HY-0238 HTX VT thủy bộ Yên Mỹ Trung Hưng Chở hàng khô XMLT 30 18  

420.  HY-0239 HTX VT thủy bộ Yên Mỹ Trung Hưng Chở hàng khô XMLT 32 20  

421.  HY-0240 HTX VT thủy bộ Yên Mỹ Trung Hưng Chở hàng khô XMLT 49 35  

422.  HY-0279 HTX VT thủy bộ Yên Mỹ Trung Hưng Chở hàng khô Thép 65 50  

423.  HY-0074 Công ty Tàu cuốc Minh Châu CD Thép  150  

424.  HY-0075 Công ty Tàu cuốc Minh Châu CD Thép  150  

425.  HY-0252H Nguyễn Văn Phấn Trung Hưng Chở hàng khô Thép 90 50  

426.  HY-0289H Lê Minh Ngọc Đồng Than Chở hàng khô Thép 70 50  

427.  HY-0334H Nguyễn Minh Khôi Trung Hưng Chở hàng khô Thép 70 80  

428.  HY-0394H Nguyễn Văn Lê Trung Hưng Chở hàng khô Thép 120 80  

429.  HY-0297 HTX VT thủy bộ Yên Mỹ Trung Hưng Chở hàng khô Thép 112 59  

430.  HY-0396 Chu Văn Anh Trung Hưng Chở hàng khô Thép 226,6 108  



 

136 

431.  HY-0429 Hoàng Văn Tuyến Trung Hưng Chở hàng khô Thép 150 80  

432.  
HY-0403 Công ty TNHH Tiến Dũng Hưng 

Yên 

Minh Châu Chở hàng khô Thép 288 108  

433.  HY-0391 Đặng Văn Tuyển Trung Hưng Chở hàng khô Thép 75,5 36  

434.  HY-0449 Luyện Văn La Trung Hưng Chở hàng khô Thép 343,6 135  

435.  HY-0374 Đặng Văn Tiến Trung Hưng Chở hàng khô Thép 209,4 86  

436.  
HY-0209 Công ty CP cơ khí tàu cuốc và 

thương mại Hưng Thịnh 

Hoàn Long Hút bùn Thép  300  

437.  
HY-0467 Công ty CP cơ khí tàu cuốc và 

thương mại Hưng Thịnh 

Hoàn Long Hút bùn Thép  300  

438.  
HY-0191 Công ty CP cơ khí tàu cuốc và 

thương mại Hưng Thịnh 

Hoàn Long Hút bùn Thép  390  

439.  HY-0457 Nguyễn Văn Tiến Trung Hưng Chở hàng khô Thép 326 108  

440.  HY-0216 Nguyễn Văn Quý Trung Hưng Chở hàng khô Thép 205 108  

441.  HY-0456 Nguyễn Văn Khá Trung Hưng Chở hàng khô Thép 254 104  

442.  HY-0287 Nguyễn Thị Nương Trung Hưng Chở hàng khô Thép 400 130  

443.  HY-0439 Nguyễn Văn Tiến Trung Hưng Chở hàng khô Thép 198 56  

444.  HY-0435 Nguyễn Văn Tiến Trung Hưng Chở hàng khô Thép 198 87  

445.  HY-0206 Nguyễn Thị Nương Trung Hưng Chở hàng khô Thép 310 108  

446.  
HY-0445 Nguyễn Văn Khôi - Công ty 

TNHH Duy Khánh 

Trung Hưng Chở hàng khô Thép 243 52  

447.  HY-0026 Luyện Trung Thành Trung Hưng Chở hàng khô Thép 210 50  

448.  HY-0378 Nguyễn Trọng Tước Trung Hưng Chở hàng khô Thép 240 60  
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449.  
HY-0455 Nguyễn Văn Quang - HTX VT 

thủy bộ Yên Mỹ 

Trung Hưng Chở hàng khô Thép 255 86  

450.  
HY-0475 Nguyễn Văn Vụ - HTX VT thủy bộ 

Yên Mỹ 

Trung Hưng Chở hàng khô Thép 255 105  

451.  HY-0006 Nguyễn Thúy Hạnh Trung Hưng Chở hàng khô Thép 227 80  

452.  HY-0499 Vũ Văn Hiến TT.Yên Mỹ Chở hàng khô Thép 336 190  

453.  HY-0219 Đặng Đình Tuyên Trung Hưng Chở hàng khô Thép 199 48  

454.  HY-0458 Trần Quang Toàn Lý Thường Kiệt Chở hàng khô Thép 199 108  

455.  HY-0360 DNTN Tài Hiền Trung Hưng Chở hàng khô Thép 300 108  

456.  HY-0312 Luyện Văn La Trung Hưng Chở hàng khô Thép 241,9 95  

457.  HY-0060 Nguyễn Văn Hiển Trung Hưng Chở hàng khô Thép 208 50  

458.  HY-0346 Nguyễn Thị Nương Trung Hưng Chở hàng khô Thép 395 326  

459.  
HY-0689 Công ty TNHH Minh Nghĩa Trung 

Hưng 

Trung Hưng Tàu hút cát Thép 430 278  

Huyện Văn Lâm 

460.  HY-0146 Công ty Tàu cuốc I TT.Như Quỳnh CD Thép  150  

461.  HY-0147 Công ty Tàu cuốc I TT.Như Quỳnh CD Thép  150  

462.  HY-0148 Công ty Tàu cuốc I TT.Như Quỳnh CD Thép  300  

463.  HY-0155 Công ty Tàu cuốc I TT.Như Quỳnh CD Thép  150  

464.  HY-0192 Công ty Tàu cuốc I TT.Như Quỳnh CD Thép  100  

465.  HY-0193 Công ty Tàu cuốc I TT.Như Quỳnh CD Thép  300  

466.  HY-0211 Công ty Tàu cuốc I TT.Như Quỳnh CD Thép  135  

467.  HY-0212 Công ty Tàu cuốc I TT.Như Quỳnh CD Thép  150  
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468.  HY-0226 Công ty Tàu cuốc I TT.Như Quỳnh CD Thép  135  

469.  HY-0273 Công ty Tàu cuốc I TT.Như Quỳnh CD Thép  300  

470.  HY-0157 Công ty Tàu cuốc I TT.Như Quỳnh CD Thép  300  

471.  HY-0416 Công ty CP Tàu cuốc và xây dựng TT.Như Quỳnh Tàu kéo Thép  150  

472.  HY-0419 Công ty CP Tàu cuốc và xây dựng TT.Như Quỳnh Hút bùn Thép  300  

473.  HY-0420 Công ty CP Tàu cuốc và xây dựng TT.Như Quỳnh Hút bùn Thép  300  

474.  HY-0421 Công ty CP Tàu cuốc và xây dựng TT.Như Quỳnh Tàu kéo Thép  135  

475.  HY-0424 Công ty CP Tàu cuốc và xây dựng TT.Như Quỳnh Tàu hút Thép  300  

476.  HY-0166 Công ty CP Tàu cuốc và xây dựng TT.Như Quỳnh Tàu hút Thép  300  

477.  HY-0120 Công ty CP Tàu cuốc và xây dựng TT.Như Quỳnh Tàu hút Thép  688  

478.  HY-0149 Công ty CP Tàu cuốc và xây dựng TT.Như Quỳnh Tàu hút Thép  327  
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Phụ lục 6. Bản đồ đường ống xăng dầu chạy qua địa bàn tỉnh Hưng Yên 
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