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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGHI XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KT&HT 

V/v phòng, chống thiên tai, đảm bảo  

an toàn cho người, thiết bị và công trình 

giao thông trong mùa mưa bão năm 2021  

Nghi Xuân, ngày        tháng 6 năm 2021 

         

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Ban QLDA đầu tư XDCB huyện; 

- Ban quản lý Khu du lịch Xuân Thành và các CTCC; 

- Ban quản lý “công tác quản lý, duy tu, bão dưỡng    

   công trình giao thông huyện”. 
 

Thực hiện các Văn bản số 1994/SGTVT-QLHT ngày 21/6/2021 của Sở 

Giao thông vận tải Hà Tĩnh về việc phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho 

người, thiết bị và công trình giao thông trong mùa mưa bão năm 2021; UBND 

huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các công trình giao thông đang khai thác, sử dụng: Kiểm tra 

tình trạng cầu, đường (nhất là các cầu yếu), rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát 

nước, bố trí lực lượng để tháo nước, không để xảy ra ngập úng do tắc cống, rãnh 

thoát nước; kiểm tra, thực hiện các biện pháp gia cố đảm bảo an toàn cho công 

trình tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất trước mùa mưa bão; chuẩn 

bị sẵn sàng phương án phòng, chống bão lụt để xử lý các tình huống sự cố, ngập 

lụt xảy ra trên các tuyến thuộc phạm vi quản lý; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng 

(sào vè, biển báo để điều tiết phân luồng), xăng dầu, thiết bị hoạt động tốt sẵn 

sàng tham gia công tác đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn khi có sự cố xảy 

ra; theo dõi diễn biến của mưa, bão để chỉ đạo triển khai kịp thời các phương án 

phòng chống bão, lụt nhằm bảo vệ tài sản, thiết bị và an toàn cho cơ quan, đơn 

vị, người lao động trên các công trình, tuyến đường thuộc phạm vi quản lý. 

2. Đối với công trình đang thi công xây dựng: Các chủ đầu tư, các Ban 

quản lý dự án phải lập và thực hiện biện pháp để xử lý các tình huống sự cố, hư 

hỏng do mưa bão gây ra nhằm giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người, 

thiết bị, công trình đang thi công trên địa bàn huyện; chỉ đạo các nhà thầu thi 

công chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, xăng dầu, thiết bị hoạt động tốt; chỉ đạo các 

nhà thầu thi công, tư vấn giám sát tăng cường biện pháp tổ chức đảm bảo giao 

thông, cảnh báo, điều tiết, hướng dẫn giao thông; kịp thời di dời, sơ tán người 

lao động, vật tư, thiết bị ra khỏi vùng có khả năng xẩy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở 
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đất trong phạm vi được giao thi công; sẵn sàng tham gia công tác đảm bảo giao 

thông thông suốt, an toàn. 

3. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị 

triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Giao thông vận tải 

Hà Tĩnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh (báo cáo); 
- Chủ tịch  các PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế Hạ tầng; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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