
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:           /SXD-QLXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tây Ninh, ngày       tháng 7 năm 2017 
V/v hướng dẫn các đơn vị có 

liên quan thực hiện việc phòng, 

chống thiên tai đảm bảo an toàn 

cho người, nhà ở và công trình 

xây dựng trước mùa mưa bão 

năm  2017 

 

 

 

Kính gửi:   

              - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh; 

              - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh; 

              - UBND các huyện, thành phố Tây Ninh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3008/VP-

KTN ngày 05/7/2017 về việc chủ trì hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực 

hiện việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công 

trình xây dựng trước mùa mưa bão năm  2017. 

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có liên quan nêu trên thực hiện 

chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công điện số 1432/CĐ-BXD ngày 23/6/2017 về 

việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình 

xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017(đính kèm), một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống thiên tai ở địa 

phương theo các tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Có kế hoạch hỗ trợ đảm 

bảo an toàn cho người dân khi có bão lũ xảy ra. 

2. Đối với các công trình đang khai thác, sử dụng 

- Các công trình xây dựng có sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần 

nhựa, cửa kính, công trình gắn panô, biển quảng cáo trên cao phải được kiểm 

tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa, gia cố. 

- Đối với nhà ở riêng lẻ: tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn, 

lập danh sách và phân loại nhà bán kiên cố, nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ theo 

hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1145/BXD-KHCN ngày 28/5/2015 

về việc hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão để tuyên truyền, hỗ trợ, yêu 

cầu người dân thực hiện gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn cho người dân, 

nhà ở trong mùa mưa, bão. 
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- Các công trình xây dựng tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, 

sạt lở bờ sông, suối, khu vực có khả năng xảy ra lũ quét, cần có đánh giá, cảnh 

báo cho nhân dân khi có mưa lũ; 

- Kiểm tra bồn chứa nước trên cao (neo chằng, giữ...) theo hướng dẫn 

của Bộ Xây dựng.  

- Lập kế hoạch sơ tán người dân đến các địa điểm có công trình xây 

dựng kiên cố, an toàn khi cần thiết. 

3. Đối với công trình đang thi công xây dựng 

- Lập thiết kế biện pháp thi công công trình đảm bảo an toàn trong mùa 

mưa bão. 

- Lập biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, bản thân công trình 

và công trình lân cận. 

- Lập biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, cần trục tháp, máy 

vận thăng và các thiết bị thi công trên cao trước khi có gió, bão. 

4. Đối với các công trình dạng tháp 

- Kiểm tra, đánh giá và gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn. 

- Tháo dỡ các thiết bị, bộ phận treo trên cao không đảm bảo an toàn khi 

có mưa bão. 

5. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật 

- Rà soát các quy hoạch thoát nước và kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước 

của các đô thị nhằm đảm bảo việc phân vùng, thoát lũ, đảm bảo chống ngập 

úng đô thị. Kiểm tra kế hoạch duy tu, bảo trì và nạo vét hệ thống tiêu thoát 

nước chính tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ khi có mưa, 

bão và có các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ khi có mưa lớn. 

- Lập phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật và có giải pháp bảo vệ, phòng ngừa khắc phục sự cố khi xảy ra mưa bão. 

- Kiểm tra công tác quản lý đảm bảo lưu thông dòng chảy tại các khu 

vực miền núi. Đặc biệt là việc triển khai và kiểm soát thoát nước tại các lưu 

vực sông. 

- Rà soát và kiểm tra các phương án, biện pháp nhằm đảm bảo an toàn 

cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị như hào kỹ thuật, tuynel, trạm biến 

áp, cột điện…khi xảy ra mưa bão. 
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6. Về an toàn hồ đập 

- Rà soát, kiểm tra, kiểm định an toàn hồ đập trước mùa mưa bão. 

- Kiểm tra quy trình vận hành hồ đập nhằm đảm bảo an toàn cho lưu vực 

hạ du. 

Đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng theo 

các nội dung nêu trên và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước 

ngày 11/7/2017 để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 

ngày 13/7/2017. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao 

thông tỉnh Tây Ninh; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành 

NN&PTNN tỉnh Tây Ninh; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế 

tỉnh Tây Ninh; 

- Wedsite Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, QLXD.Phương. 

GIÁM ĐỐC 
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