


TỔNG HỢP SƠ TÁN DÂN NĂM 2020, TỈNH THANH HÓA 

 

1) Khu vực ven biển và cửa sông (Phụ lục 1): 

Toàn tỉnh có 51 xã/6 huyện với 48.817 hộ/201.650 khẩu đang sinh sống ở khu vực ven biển và cửa sông cần phải sơ tán khi có bã o. 

Trong đó, có 10.824 hộ/46.760 khẩu trong phạm vi cách bờ biển 200m; 17.417 hộ/67.437 khẩu trong phạm vi cách bờ biển 200-500m; 20.576 

hộ/87.453 khẩu trong phạm vi cách bờ biển trên 500m. 

2) Khu vực ven sông:  

Toàn tỉnh có 232/25 huyện, thị xã, thành phố với 55.652 hộ/217.056 khẩu đang sinh sống ở khu vực ven sông cần phải sơ tán khi có lũ, 

cụ thể:  

- Khu vực bãi sông thuộc các tuyến sông có đê từ cấp I-III (Phụ lục 2):  

Toàn tỉnh có 93 xã/10 huyện với 20.057 hộ/77.622 khẩu đang sinh sống ở bãi sông (có đê từ cấp I-III) cần phải sơ tán khi có lũ. Trong 

đó, có 1.739 hộ/6.854 khẩu cần phải phải sơ tán khi lũ ở mức BĐI; 2.534 hộ/9.005 khẩu cần phải sơ tán khi lũ ở trên mức BĐI đến BĐII; 

7.527hộ/27.191 khẩu cần phải sơ tán khi lũ ở trên mức BĐII đến BĐIII; 8.656 hộ/35.944 khẩu cần phải sơ tán khi lũ ở trên mức BĐIII. 

- Khu vực bãi sông thuộc các tuyến sông có đê cấp IV, cấp V (Phụ lục 3): 

Toàn tỉnh có 111 xã/15 huyện với 27.973 hộ/110.042 khẩu đang sinh sống ở bãi sông (có đê cấp IV, cấp V) cần phải sơ tán khi có lũ. 

Trong đó, có 238 hộ/807 khẩu cần phải phải sơ tán khi lũ ở mức BĐI; 3.380 hộ/13.864 khẩu cần phải sơ tán khi lũ ở trên mức BĐI đến BĐII; 

15.034 hộ/61.558 khẩu cần phải sơ tán khi lũ ở trên mức BĐII đến BĐIII; 9.622 hộ/34.952 khẩu cần phải sơ tán khi lũ ở trên mức BĐIII. 

-  Khu vực ven sông (nơi không có đê) (Phụ lục 4): 

Toàn tỉnh có 58 xã/11 huyện với 7.622 hộ/29.392 khẩu đang sinh sống ở khu vực ven sông (nơi không có đê) cần phải sơ tán khi có lũ. 

3) Vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt (Phụ lục 5): 

Toàn tỉnh có 133 xã/20 huyện với 23.765 hộ/92.657 khẩu đang sinh sống ở vũng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán khi có 

mưa lớn. 

4) Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét (Phụ lục 6):  

Toàn tỉnh có 85 xã/13 huyện với 4.148 hộ/17.238 khẩu đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét. 

5) Khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất (Phụ lục 7):  

Toàn tỉnh có 86 xã/12 huyện với 4.330 hộ/18.858 khẩu đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất. 



Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

A B C D E F (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

TỔNG TOÀN TỈNH 17,713 75,336 31,104 126,314 5,571 23,715 5,253 23,045 4,304 16,553 13,113 50,884 7,838 35,068 12,738 52,385

1 Thành phố Sầm Sơn 3,232 13,368 4,462 17,514 1,357 5,308 1,124 4,976 632 2,585 1,340 5,247 1,243 5,475 1,998 7,291

2 Huyện Hậu Lộc 7,850 32,366 11,086 50,596 2,750 12,714 458 2,093 2,091 7,783 6,225 30,498 3,009 11,869 4,403 18,005

3 Huyện Nga Sơn 456 1,363 478 1,705 0 0 0 0 131 443 131 469 325 920 347 1,236

4 Huyện Hoằng Hóa 2,700 13,435 1,130 4,844 175 733 0 0 113 438 560 2,346 2,412 12,264 570 2,498

5 Huyện Quảng Xƣơng 1,285 5,715 1,323 6,047 312 1,283 390 1,715 403 1,666 398 1,732 570 2,766 535 2,600

6 Huyện Tĩnh Gia 2,190 9,089 12,625 45,608 977 3,677 3,281 14,261 934 3,638 4,459 10,592 279 1,774 4,885 20,755

Sơ tán tập trungSơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ Sơ tán tập trung Sơ tán tại chỗ

PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP DÂN CƢ SINH SỐNG Ở KHU VỰC VEN BIỂN VÀ CỬA SÔNG CẦN PHẢI SƠ TÁN

KHI CÓ BÃO, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, NĂM 2020

TT Thôn, xã

TỔNG SỐ DÂN PHẢI SƠ TÁN
Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 m cần phải sơ tán khi có bão mạnh

 Số dân trong phạm vi cách bờ biển 

200 - 500 m cần phải sơ tán khi có bão 

rất mạnh 

Số dân trong phạm vi cách bờ biển trên 

500 m cần phải sơ tán khi có siêu bão

Sơ tán tại chỗ










































































































































































































































































































































