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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án phòng chống thiên tai đảm bảo an  

toàn công trình Đê và Cống Đá Bạc xã Cương Gián năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP, ngày 14/7/2014 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai; 

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

tỉnh Hà Tĩnh về ban hành quy định một số nội dung công tác phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Phương án số 115/PAPCLB-TLBHT ngày 27/4/2021 của Công ty 

TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh về việc phê duyệt Phương án Phòng chống 

thiên tai và TKCN đản bảo an toàn cho Đê và Cống Đá Bạc xã Cương Gián; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống 

thiên tai và TKCN huyện, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh 

tại Tờ trình số 118/TTr-TLBHT ngày 27/4/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng chống thiên tai công trình Đê và 

Cống Đá Bạc, xã Cương Gián năm 2021 với các nội dung sau: 

I. Khái quát về Công trình: 

1. Các chỉ tiêu kỹ thuật; 

2. Đánh giá hiện trạng Cống Đá Bạc: 

2.1. Hiện trạng công trình. 

2.2. Kinh nghiệm xử lý các sự cố và tình huống đã xẩy ra trong những 

năm gần đây. 

II. Phương án phòng chống bão lụt năm 2021: 

1. Phương án tổ chức chỉ huy, điều hành; 

2. Công tác tổ chức thường trực; 

3. Phương án kỹ thuật; 

4. Phương án huy động lực lượng ứng cứu; 

5. Phương án huy động vật tư, phương tiện; 

6. Phương án tổ chức hậu cần, thông tin liên lạc; 

7. Phương án sơ tán dân cư vùng hạ du. 

(có phương án chi tiết kèm theo) 



 Điều 2. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh có trách nhiệm phối 

hợp với chính quyền địa phương và các phòng, ban, ngành cấp huyện tổ chức 

triển khai thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN theo đúng nội dung Phương án 

đã lập đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình và khu vực xung quanh khi có thiên 

tai, bão lụt xẩy ra. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. 

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban chỉ huy phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh, Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và TKCN xã Cương Gián và các phòng, ban, ngành liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
   Nơi nhận: 
- Như điều 3;  

- BCH PCTT Tỉnh (để b/c);                   

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện ;      

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN; 

   

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

      CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

        Nguyễn Hải Nam 
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