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Thành pho' Ht ChI Minh, ngày45tháng S nàm 2019

Cm Till
V ting cr&ng công tác phông, chng thiên tai
và tIm kim cfru nn trên dja bàn Thành ph

Chuyn
LLtuhsds& ....

Nãxn 2018, thiên tai có nhi&i dinbi&i di, thueing, gâynhiu thith.i. Theo s6
1iu th&ig Ice trong näm 2018 thiên tai xáy ra lien tip tren các vCm.g mien cüacâ
ret h.i; ii dcit nàng
nithc vài 09 con bAo và 06 áp thAp nhit dâi, 4 dcit ret
nóng trên din rng; 30 dqt mtra km trên din rng; 43 dt lii trong do c.ó 14 1rn lü
quét, st 1& dAt lU Ian tii thuçing nguon song Cfiu Long, trieu cunng vixqt môc Uch
sizti cáctinhNamB.
Trén dja bàn Thành ph H CM Mirth: con bo s 9 d ánh huOng 1rrc tip
dn thanh ph& xày ra 05 dçit 1c xoáy và mua giông, cO 07 dqt trieu cthng iOn
(dinh tri&i dt và virqt mirc bao dng cp ifi), 07 viii s.t lô bô song, keith, rch.
Thiên tai d lam chêt 02 ngu&i (01 ngui do ngA do bang quãng cáo và 01 ngixôi do
cay xanh ng do), bi, thuong 17 ngithi (16 do cay xanh ngä d; 01 ngthi do ng dS
bang quãng cáo); hu hông hoàn toân 09 cn nM (nhà tn1), tc inái và hu hông mt
phãn41cnnhàhuhOng11xeoto,12xemáy;ngàd508câyxanhvâ03lri
din; din tich dAt st 1â khoáng 12.090 m2 và 200 m Ice da.
- Dr báo trong nàm 2019, tInh bIrth khf tuclng thfiy vn, thai tit ngi7 him,
nhât là cãc 1oi thiên tai nhu baa, áp thãp nhit dOi, mua Ian, triu ci.rông, be xoáy,
s.t l&, hn han. . s tip tic cO nbf±ng din biM phic tp,IthO hrông; dc bit ngay
tir fhng 01 nàm 2019, con bAo s 01 (Pabuk) dä. xuAt hin di vào khu virc Nam
BienDong,saudobaos I dAdivãodâtlincáctInhini1nNamThàiLan.
Qua 01 näm thirc hin Clii thi, s6 03/CT-UBND ngày 27 tháng 3 nm 2018
cfia Uy ban nhãn dan thành ph v tAng cumg cOng tá.c phang, chông thiên tai va
tImki&nciunntrêndi,abanThanhph&cacSâ-ban—nganhdoanthêThành
phO và Uy ban nhan dan qun — huyn, phu&ig - - thi, trn dA tri&i khai thc
hin t6t các neil dung di.rcnc phân cOng theo phuong char "b&i tri ch" và nguyen
tAc "ba sAn sang". Nba dO da dir báo va t6 chirc phông tránh kip th&i, nhanh thông
huy dng 1c iuqn, v.t tu, kinh phi dé khac phvc Va giãm thieu tbit h?.i do thiên
tai, giüp than dan on djnh dcxi s&i va san xuat Irong th&i gian sam nMt. Ben canh
nhthig xnt tich circ, vn con mt so tOn tai, hn chê, cOng tác cM do coa meit s co
quan, don vi, chua quyt 1it, cong tac ph6i hcip gifta các don vi, dOi kbi cOn chm,
chua kjp thai, dc bit khó khAn v& nguOn v6n ánh huOng dn tin d thc hin các
drán.

Tip tiic thirc hin chi do Thu tróng Chinh phü ti Clii thj s6 03/CT-TITg
ngày 03 tháng 02 náin 2016 ye tang cuàrng cong tác phong, cMng thiên tai vA tim
kim cüu nn giai don 2016 — 2020; dê chi'i dng phông, ch6ng, thig phó kp thai
và có hiu qua, giám thi&i thit hi do then tai gay ra, op phãn thc hin thng lcii
huyn, phuông - xA - thj trn trin khRi thirc hin tt các ni dung sau day:
1. Ban Clii huy Phàng ch&ig thien tai và TIm kim ciru nn Thãnh p14 Si,
ban,ngành, qu n-huyn,phu ng—xA-th
chtrct8ngkEt, dgiá,r(itldnli
nghim ye cOng tac clii do, diu hành phóng, ch&ig, irng phó then tai, tim ki&n
cüu nn; phát huy nhüng uu diem, nhthig chuong trInh, dir an, cong vic mang lai
hiu qua thiêt thvc; d&ig thai lam rO nguyen nhán nhffiig mt cén hn che, yu kern
d co bin pháp ch&i chinh khc phic. Chit trçng nàng cao nang lrc aieu hnh, clii
huy, thc hin các bin phap phông, ch&g, ing phó thien tai ngay tai co s&, nMt là
cacdabànxungyêu. Thai gianhoãnthânh chmnhâtlãquUnam2019vabao
cáo ket qua ye cho Thu?ing trrc Ban Chi huy Phông chOng thiên tai va TIm kiem
cfru nn Thành phO thng hqp, bao cáo cho Uy ban nhân dan Thành ph&
2. Tiep tic quán trit và triM khai thirc hin cO hiu qua Luât Phông ch89
then tai, Ngh quyet s 76/NQ-CP ngày 18 thng 6 nàm 2018 cfia Chfnh phu ye
cong tác phöng, chOng then tai, Nghj dinh s 160/2018/ND-CP ngày 29 th%ng 11
näm 2018 cüa Chinh phü v Quy djnh clii tiet thi hành mt sO thêu cuaLut Phôn,
chong thiên tai, Chucing lrInh hành dng và Ke hoch thrc hin Chiôn luçic quoc
gia phông, ch&ig Va giàxn rihe thiên tai trên dja bàn Thàrih pM (ban hành kèni theo
Quyét tjnh s6 5745/QD-TJBND ngày 31 tháng 12 nni 2008 và QuyBt djnh sO
3523/QD-IJBND ngày 13 tháng 8 näm 2010 cUa Uy ban nhân dan Thành phO); Ke
hoch(rngphósc&thentivatimkmcfrunn,c1mhdennam2020(ban
hành kern thea Quyt dinh s6 3402/QD-UBND ngày 10 ngày 7 nam 2015 cua Uy
ban iihn dan Thành ph6); Quy cM hot dng tIm klein clru nun, c*u h t.i Thkth
pM H CM Mmli (ban hành kern theo Quy& djnh s 30/2015/QD-UBND ngày 29
tháng 6 nam 2015 cüa Uy ban than dan Thành pM) và Phucing an phóng, trãnh,
1mgphóthiêntaitheocpdotêntaixãyra1rêndabanThãnhpM(ban
hành kern theo Quyet djnh s6 5208/QD-UBND ngày 16 thang 10 n.m 2015 cüa Uy
ban than dan Thành pM). Tru&ng hqp có khó khän, vuâng mAc can kip thai báo
cáo, de xut Uy ban than dan Thành pM de xem xét, giãi quyet.
3. Kin toãn th chlrc, b may Ban Clii huy Pbông ch6ng then tai va Tim
ki&ncüunncáccp(Thânhph& q-hiyn,phuang—xA—thItrn)theoquy
dnhti L4t Phông ch&ig thien tai nam 2013, Ng quyet sO 76/NQ-CP ngày 18
tháng 6 nàm 2018 cüa Chmnh phu v cong the phông, chOng thiên tai và Nghj djnh
s 160/2018/ND-CP ngày 29 tháng 11 nAm 2018 eüa.Chinh phü; dMg thM,phãn
cOng nhim vii ci the cho cáo thành viên de thammuu cho cp üy, chfrih quyen dja
phuang, th truãng don vj trong cOng tác cM do, diêu hành, clii huy thrc hin
nhirn vi phàng, ch6ng thiên tai và tIni klein ciu nn a mOi cap, mOi ngãrih, dam
baa kjp thai triM khai các bin pháp phOng, lránh, 1mg phó hiu qua tnthc, Irong và
sau khi thiên tai xãy ra.
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4. Ban Clii huy Phàng ch&ig thiên tai và TIm ki&n cu nn Thãnh pM:
a) Thu?mg xuyên rà soá.t vic thrc hin ni dung CM thi nay cüa cáo da
phiwng, dan vj d kjp thai don dóc, hixOng dn nhm hoân thrth tht cac cong vic
dtrçic giao. Ki&m tra, don d6 và huóng dn các S&, bane ngành, qi4n -huyn thrc
hin t6t k hoch, phuong an chi'i dng phông, ch6ng, ungh6 và khãc phic hu
qua thiên tai. Diu chnh, bO sung các phucing an phông, chong, irng pbó giâm nhç
thiên tai và tim hEm ciu nn sat hcrp vài tthh birth thc té cña ThàII1I pM. Xây
dirng cong cz M trçl ra quyEt djnh cãnh báo ãxth hirâng cüa bâo, rnthc ding, ng3p

b) Chi tn triEn khai KE hoch thrc hin D an nâng cao nhn thüc cong
ding và quãn 1 rüi no thiên tai dra vào cong ding nãm 2019 trn dja bàn Thành
pM. Di&i tra, dánh giá khà nàng nhn thiro và ing phó thin tai cia cn dOng dan
Cu nhm phic viii cho cong tác clii do, diu hãnh cüa chmnh quyn cãc cp dt hiu
qua tOt han.
c) Chi tn, ph6i hçp vói cac qun huyn rà soát, phân Ioi và d xa&t Uy
ban nhãn dan ThanhpM chip thun ch truong dâu tu náng cp hoc tu sa các
cOng trmnh phông, chong thiên tai mang tinh cp bach trong nAm 2019 theo huOng
dam báo tfnh hiu uA sCr dung lâu dai. Chz tn, ph& hçp vói SO Tài chinh, SO K
hoch và D&u tu de xu.t du tLr M sung s6 luçing, chng 1oi phuong tin, trang
thiEt bj cn thiEt trong nAm 2019 theo huOng hin dai dê thc hin có hiu qua
phtrang chain "Mn tii cM". tYng ding cong ngh vi&i thárn trong d báo, oath
báo s.t 10 b sOng, kénh, rch, hO biôn và da diEm an toàn di d&i dan dam báo an
toan tinh mng tren dta ban Thanh pho.
d)T6chicthvchinquytrInhnhntincanhbaothientaichocaccpchinh
quyênvànhndantrêndjabanThanhph6biEtdchiidngphong,tranhkhicó
thiêntaixãyra.
d) T chrc kiEm tra cOng tao qun 1, thu — np, sCr dimg, quyEt toán Qu5
Phông cMng thiên tai Thânh phO theo dung quy tnh hin hành. HuOng dk cho
các SO, ngành, dan vj, qun — huyn,, doanh nghip và nguOi dan hiEu rO các quy
dnhbinhthvEthu—npQuyPhongcMngthentaiThanhph&KiEmtra,ra
soát các vj tn xung yEu và dja diEm an toãn ti các qun — huyn dE tO chCrc sa tan,
di d&i dãnkhixâyrathintai.
e) Ph& hqp vOl COng ty TNHH Mt thãnh vién khai thác thüy lqi DAn TiEn
— PhuOc Hôa, COng ty Thüy din Trj An và cac dan vj, dja phucing lien quan quyet
djnh van hanh diEu tiEt tich, xà 1i cza M DAn TiEng và ha Tn An hçp 1 nhäni chü
dng giãm lii cho ha du; trong tInh hu6ng bat thuOng tham mim cho Chü tjch Uy
bannndanThanhpli6quyEtdnhvicvhatheoquydnhcuaThutxong
Chinh phii ti QuyEt dnh s 471/QD-TTg ngày 24 tháng 3 nm 2016 yE vic ban
hành Quy tnmnh vn hñnh lien h8 chra trên hm viic sOng Dng Nai.
g) D.y math ihig diing khoa hpc, cong ngh lien tiEri Irong hoat dng
phông, ch6ng then tai. Tang cuông cOng tao trao dEi, h9c tp kinh nghim trong
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cong tao phông, ch&ig, ng phó thiên tai và tim kim cthi nn vOi cáo tinh, thành
trong nuâc và qu6c té.
5. Bô Th lnh Thãnh ph6 thu tn, phi hqp B Clii huy B di Bién phông
Thành ph6, Cong an Thành phô, Cãng vii Hang hãiThành ph8 HO (if Minh và
Lrc luçing Thanh niên Xung phong Thãnh phO:
a) Duy tn nghiêm ch d trixc, cM dng theo dOi, n&n chc tinh hinh sx
thién tai trén dja bàn. Chun bj sn sang hxc hrcing, kMm tra và cO k hoch t chCrc
tp k&, quãn l si'r dpng cáo phi.rcnig tin, trang thit bj thu?ing tnjc d tham gia kp
thai, có hiu qua cOng tác tim ki&n ci'ru nn, cru h, chta cháy, c(ru sep, so tan dan
khi xãy ra thiôn tai; dc bit là tti cáo khu vrc xun yen (trên bién, cia bi&i, cCr
sOng, vüng nirâc càng bin, yen song, vzng trüng thap...). San sang phôi hcip, hip
ding vri cáo don vi thig phó, h trçi, chi vin cho cáo qun - huyn ngay khi có yêu
cau.
b) Chü tn, h6i hçi vâi Ban Clii huy Phông ch6ng thiên tai và r kiEm
cixu nn Thành pho, S Ke hoch và £Mu tir, So Tài chinh tiêp tic rà soát phuong
tin, trang thit bj phc vi cOng tao tim ki&n ciru rn tCrng buOc dtn tu, hin di
ho; nãng cao näng lc eho lire luçng tim kim elm nn nhm dap 1mg you c.0 thu
h, thu nn trong mci tInh hu&ig, dc bit cM Ireng hoàn thin h thong thông tin
liOn lc dam bão thông su& t'r cap Thành phô d&n cp qun — huyn và phtrông —
c) Tang cuông cOng tác thông tin, tuyn lniy&, tp hu&, din tp v cOng
the phông, ch&ig, 1mg phO thiOn tai và tim kiOm thu nn cho lc lucing can b,
chiOn si thnh thiic nghip v dO sn sang, nhanh thông thrc hin cáo nhim vii
duçic giao d.t hiu qua cao nhk
d) B) Clii huy B di biOn hong Thành ph6 ki&n tra, ki&n soãt theo quy
dnh cáctau cákhi cp bn, xu&t ben; cp nht day dU thông tin v nguai,hucing
tiçn. Kien quyetkhong cho xuàt ben doi voi tan thuyen het hn dang hem, tan
không trang 14 day dü cáo thi& bj dam bão an toàn theo quy djnh.
6. SO Nong nghip va Phát tnin nông thôn:
a) Ki&n Ira và báo cáo kEt qua ki&n tra an toàn cOng tnInh phông ch&ig
thiOntaicmamualflnam2019vadxuatcacbinphapdambaoantoan
cOng trinh xung yu phát sinh, hoãn thành trong qu U nAni 2019.
b) Clii do Chi cic Thüy san nñm chk vj Irl, s luçrng tan cá, thuyèn viOn
dang hoat dng dthih bt thliy san xa b& d kip thai huOng dn di chuyk phông,
tránhthiOntai d&mncxi neo du antoàn; triOnk ithvchJndngk, dàngkimtàu
cá thuOc din phái dàng k, dang ki&n theo quy djnh; t chic huOng dan, b6 tI neo
du trânh trü an toàn cho cáo tan thuy&n hoat dng dánh bAt thUy san lchi có Mo, áp
thp nhit don xáy ra; cM trI, phôi hcip v&i B Chi huy Bô di biOn phông Thàrth
phô và TJy ban nhãn dan huyn Can Gia chun bj tOt phuong an hn cn cho tàu
thuyn vào neo d.0 ti Khu neo du trânh tr Mo (song Ding f)Inh, huyn Can
Gia).
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c) Chü tn, ph& hcip v&i các S&, ngành lien quan huó'ng d.n, dôn d& Uy ban
nhán dan cãe qun — huyn thrc hisn có hieu qua D an Quy hoach b6 tn dan cu
phng irárih tbin tai lrên dja bàn Thành ph6 giai don 2011 - 2015 và djnh huàng
dn nàm 2020 duqc phê duyt tü Quy& dnh s6 670/QD-UBND ngày 15 tháng 02
nAm 2014 cüa Uy ban than dan Thành phô.
d) CM dao rà soát quy hoach san xuAt nông nghip, khuy&i cáo ngthi nông
dan diu chinh ca c& cay tr6ng, 4t nuôi pthI hçTp vOi khã nAng cap nm9c caa timg
vüng;
xuttt, nuôi tr8ng hiu qua, hn ch thit haL
7. S& Giao thông 4n tai:
a) Clii do dy nhanh ti&i d các dir an phông, ch6ng sat l& dang thc hin
t.icávngcónguycostlâcaovànghiêmtr9ngnhAmbão4antoàntàisãnvà
tmnh mng cho nhân dan.
b) Ch tn, ph61 hçxp vói dja phucrng, dan vj lien quan tAng cuing kim Ira
hot dng kinh doanli tü cáo bn khách ngang song, ben dua nrâc hành khách và
cáo phuang tin vn tai hãnh khách liru thông trén song, kênh, rach, tàu cánh ngm;
bâo dam tuyt d6i an toàn khi tham gia giao thông du&ng thüy, khOng ch& qua tai
(phixcrng lien phài ducic dAng klein, có h thOn thông tin lien 1c, trang bj day dü
áo phao, phao cru sinh); darn bão an toàn cho cau, phâ, nhât là cáo câu yêu.
8. Sâ Tài nguyen và Môi trtxông:
a) Chü In, ph6i hçp vói BQ Clii huy B di biên phông Thanh ph6, B Tu
lenh Thành ph6, Càng vi,i Hang hái Thành ph& cáo dja phuang, dan vj lien quan t6
chüc i'rng p116, khAc phic kj.p thai, bào ye môi trithng Irong truâng hçp xáy ra các
sr c6 Iran du (Irén son, trên bi&i), dng dt, song thAn. Chô Inn, ph6i hqp vói cáo
sa, ngành chc nãng kiêrn Ira cáo tong kho xAng dan, kho chia hóa chat dc haL
chat phóng xa... dê khuyen cáo cáo thu co sâ thc hien cáo bien pháp dam báo an
toàn khi xây ra thien tai.
Ira, giám sat cáo khu chüa rae thai, có phuang an xir l' sir C6 khi cO mira, bâo,
không d xáy ra trãn, sat 1â, b b? bao gay ô nhiêm mOi tru1ng.
c) Tlnh trng khai thác, vn chuyk cat, sOi long song không phép, Irái phép
sat 1r bô sOng, keith, rach cáa tuyèn song Sài (iOn, song D6ng Nai và vüng
bien can Gir dâ và dang tiep din rat nghiêm tr9ng; giao Sà Tài nguyen và MOi
triiOng chC tn, ph6i hçip vói Cong an Thành pho, BO Clii huy B di Bien phOng
Thành phô, S& Giao thông vn tai, cáo qun — huyn lion quan cOng phOi hqp vâi
cáo co quan, don vj cOn tinh BInh Ducxng, Dng Nai 1p kO hoch ph6i hçip tAng
cu&ng tuan Ira, ki&in Ira và kiOn quyOt xir l d(rt diOm tlnh trng nOu trOn, báo cáo
kOt qua cho Uy ban than an Thành ph6 trong qu II nAin 2019.
9. Sà Xây dmg:
quan t6 chirc kiOrn Ira, huong dan, cãnh báo các chü dAu ttx, nhà thku thi cong thirc
hien nghiOm tue các bien pháp dam bão an toàn khi dang thi cong xây drng, lap
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dt, s dmg gian gião, vn hãnh cn câu tai các cOng lrInh dang thi cOng, that là
dM v&i các cong trinh Irén cao. T chüc rà soát, thông ké. dánh gia mirc di an toàn
chju lrc di vói the cOng tiurih gim: lrz s& lam vic, chun cu Va các cong trmnh
cong cong khác dA cü, xuông cap, có dau hiu nguy hMm, mat an toàn.
b) Ph bin, huóng dk và kim tra các don vj, t chfrc, ngLthi dan thrc hiin
chung cu nhm Co khã nng chu duçic bâo, 1c xoáy, giông gio cO cthng d cao và
khà nng kháng chin khi có dng d& xày ra.
c) Chü tn, phi hçp vói Sâ VAn hOa va Th thao, các qun — huyn rà soat,
ki&n Ira chAt Iuçrng an toàn cüa các pa no, áp phich, bién quãng cáo dng yéu câu
k5 thut quy dnh nhAm darn báo an toàn tuy.t dái, cO khA nAng ch&ig chju duoc
sirc giO mnh khi cô rnua giông, giO git xáy ra.
d) Clii dio COng ty TNHH Mt thãnh viên Cong viên Cay xanh ph& hcip
vâi cá qun — huyn khãn trlxo'ng tO chi.rc rà soát toân b h thing cay xanh yen
du&ng, cong vién, khu dan cu d d&i hoc chat tia cành, nhánh cüa các cay cao, d
gay do, cay miic rông, sâu bnh, tan lá Ian... dAm bào an toAn, khOng d cay xanh
nga di do giông giO, lôc xoáy gay thit hi, dc bit là tinh mng tha nguii dan
irong khi tham gia giao thOng. Nghiên cüu, rà soát phuang an tràng cay xanh trén
dja bàn thAnh ph& dAm báo ph hçrp vâi quy hoch cay xanh dO thi và an toàn khi
xáyrathiêntai.
Khi xay ra sv c v cay xanh ng d& giao Cong ty TNHH Mt thành viên
Cong vién Ca1 xanh khân trtrang huy dng lrc hrqng, phixang tin t chixc khAc
phic the sr Co cay xanh nhm giàm thMu tôi da cáe thit hi.
d) Clii do the dan vj quán l, duy tu, sira chUa, nAng cAp. xây dmg mâi,
thay th& vn hAnh CO hiu qua h thông thoát nuàc, các c6ng kiem soát tziéu, van
n3An Iriu, trm born theo phãn cAp; t8 chUc ing trire, huy dng may barn, thiêt bi
dé k4p th&i 'rng can các dim ngp nng phát sinh trong khu vixc ni thi.
e) BAy thanh tMn d thjc hiin cáo d an thuc Quy hoch thüy Içri ch&ig
duyêt.
10.SâVAnhOavàThthao:
Ph6i hcip vâi S& Xây drng tAng cuông ki&n tra cáo doanh nghip qvng cáo
thrc hin chAng ch6ng, gia c cáo pa nO, bién quáng cáo dOng cáo yêu câu k5 thi4t
quy djnh nhm dam báo an toãn khi có bAo, 16c xoáy, giOng giO.
11.SôDulch:
Chü tn, phi hçp Tng cOng ty Du ljch SAi GOn — TNHH Mt thAnh viên
yeu cAu các doanh nghip khi to chüe sr kin, du 1ch,, tham quan, l hành phAi
dAm bAo an toAn cho du khách trén tàu, thuyn di chuyén trén sOng, trên bièn; trang
bj day dü các thi& bj thông tin lien lc tim kim cru nn sAn sang két nOi vâi the
don vj chuyén nghip ciru ht, ciru nn khuy&i cáo khkh không tAm bi&i trong
diêu kin th&i ti& nguy biêm, tuAn thu nghiém tue ni quy tçd các khu du lich, thm
quan, nghi duöng.
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12. Sâ Thông tin và Truyn thông:
Chi do, huàng dk cá.c doanh nghip vin thông kim Ira các tram tip song
vin thông, bão dam cho mng thông tin phiic vii cong tác chi do, diêu hãnh tiep
nhn., xü 1 thông tin trong cong tác phong, chông thiên tai và tim klein cru nn
thông su6t trong mçi tInh huông.
13. SoY th, Hi Ch thp do Thành ph&
a) Chun b dü 1rc luçing, phthmg tin, trang thMt bj, vt lix y té và Co so
thu6c dã dap 1mg nhu càu ethi thucing, chain soc sue khóe cho nguOi dan, phong
ng'~a djch bnh và kh&c phiic rnôi tru?mg sau thiên tai dê dam bào diêu kin sixth
hoat cho nhan dan.
b) Chü tn, ph6i hçip ch.t chê voi 1rc hrcing vi trang lam tOt cOng tác kt hcrp
quãn dan y trong phOng, chong va khãc phic hu qua thiên tai.
-

c) Hi Chf th.p dO Thành ph pMi hçrp SO Y t và Uy ban nhãn dan cac
qun huyn to chlrc các lOp tp huan k5' nàng so cap cIru cho lrc hrcmg ti cho
lam cOng táe tIm kim cthi h, elm nn nhãm thirc hin cO hiu qua phizong chain
"bin ti ch" cüa da phucing.
-

14. Tng cOng ty Din 1rc Thành ph

-

TN}IH:

a) Kim tra, dam báo tInh trng vn hành an toãn, n dj.nh h thng din,
thiêt b din, tr?m biên the. cong trinh din 1rc;
b) Dam bâo ngun din lien tiic cho CC co quan trçng yu cüa ThMth ph&
qun huyn, bnh vien, trm born chng 1mg, cong ngán triêu (bao gôm buy dng
ngun may phát dr phOng ti chô);
-

e) Khi cO sr c6 trên luOi din do các tInh hung thai tit xu hoc thiên tai:
chü dng c.t din dê phOng tránh six c& Ngay sau do, phM chU dng phOi hcrp và
ho trg khách hang trong cong tác tai 1p din phpc vi san xut, sinh hot Irong thai
gian sam nhât, dc bit là cho co quan chi huy phang, chông thiên tai và tim kim
elm nn các
Ca sO y tê, cung c&p nuóc sch, vien thOng, phát thanh, truyn
hInh, các tr?m born tiêu nuOc chOng 1mg ngp.
15. SO K hoach Va Du lix, SO Tãi chinh:
TIu lien b6 tn v6n cho các cong trinh phOng, chong thiên tai và kinh phi du
tu mua sam phuong tin.. trang thi&t bj phc vi1 cOng tác tim kiêm cmru nn, clru h
dê giàm thiêu thit h.i den müc thâp nhât khi Co tbiên tai.
16. D nghj Thành Doàn Thành ph H CM Minh:
Chü trI, ph6i hçp vOi qun huyn t chlrc các chuong trinh tp bai cho các
em thiu nhi cO hoàn cành kho khàn sinh song a dja ban yen song, kénh, rach,
không dé xây ra tmnh trng Ire em bj duôi nirOc trên dja bàn Thành phô.
17. Ban Quân l các Kliu Ch xuAt và COng nghip Thành ph (Hepza), Ban
Quãn l Khu COng ngh cao Thành phô:
Chli dng thuc hiên cac bin pháp dam bão an toàn các kho hang, nhà xuOng
trçng yêu. Dc bit, dôi vOi các doanh nghip, nhà may, xi nghip yen song phài d
-
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phông tmnh hung mua to k& hcTp 1riu ciiäng gay sat 1i dt ãnh hu?mg d&i an toàn

tinh mang oho ngithi lao dng.

18. Uy ban nhàn dan các qun - huyn:
a) Rã soát, hoân chnh eec Phuong an phông, ch&ig, üng phó thiên tai và. tim
kim cu nan ca qun - huyn tirong üng vài ffing loal hlnh thiên tai, cap d rüi ro
thin tai. D8ng thôi, thing ice cáo phucmg tin, Irang thi& bj hin có hoc tO chic
hip d8ng vâi chñ cáo phuong tin co giOi, v.t tu, thiêt bj tren dja bàn d kjp thôi
huy dng, trling diing khi can thik Ti các dja diem tam cu phài duqc t chirc chu
dáo, chuk bj dy dà luong thrc, thc phm, nuàc uông, diu kin.sinh hoat, dam
bão m6i trithng, v sinh cho nhãn dan.
b) Uy ban nhân dan cáo qi4n — huyn gm: qun 12, qun BInh Thanh, qun
Th Di'ic, huyn Nhà Be, huyn Blith Chánh, huyn HOc Môn, huyn Cu Clii1
thành dt dim các cong trInh phOng, cMng thiôn tai dA cO thU tnrong cUa Uy ban
nhân clftn Thành ph ph& hcp v&i chU dâu tu các dr an tiêu thoát nuâc, ch&ig
ngp dLy nhanh ti&i di' giãi phong mt bang dè dir an s&m ducc triãn khai thi cOng
và hoàn thành thra vào sr dimg dam bão tiln dQ và chat lucrng cong trInh; néu qi4n
— huyn nào d xãy ra tmnh 1rng b bô bao, Iran b& bao, sat l& b& song, keith, rach
(dA d'ircrc cánh báo cUa co quan chüc nàng) ãnh hucng dn d&i sOng, san xuAt, tài
san vatInh mng cUa nhân dan thi Ianh dçto qun — huyn dO phái chiu trách nhim
truâc Uy ban than dan Thành ph&
c) Tang cithng kim tra, xr 1 nghiêm cáo trii&ig hçrp san 1p, thn chim
sOng, keith, rach gay sat Ia, lam the nghen clông chãy, huang thoát nu&c tr nhiên
trên dja bàn minh quãn 1. Clii dao Lrc hrçing Quu 1 dé nhãn dan thn cu?mg
ki&m Ira phát hin, báo cáo kip th&i nhüng vj fri de bao hu hOng, xu&ig cap dê cO
bin phaF xir 1, khAc phc han ch tInhtrng b b&, Iran bô bao gay ng.p Ung ãnh
huOng den dôi sOng, sinh hoat và san xuât cUa nhãn dan.
d) Rà soat, kim Ira, yeu c&u cáo chU dAu ttr, các b dan thrc hin nhiêm
t1ic trách nhim sUa cha, gia c cáo doan b& bao nm hong khu dt dang quán l,
sr dmg; dam bão tinh dng bo ngãn tri&u hen toãn tuy&i, khOng d tràn, be và sat
l bx bao. D& vOi cáo chU dâu tis xay dmg d an ha tng, khu dan cu, cáo h dan
cO dat nhtmg bO hoang khOng san xuAt, khOng xây drng cong trinh, không bâo v,
duy tu b& bao trén phàn dat cUa minh, cáo dja phuong cO bin pháp th l kiên
quy&, ph.t hãnh chinli, thu hi hoc kiên nghj co quan có thni quyln thu hi dt
theo quy djnh cUa pháp 1ut.
d) T6 chüc kim tra, dánh giamuc d an toàn Va dl xuAt giãi phap xr 1' d6i
vâi cáo nhà a, chung cu cii, xung cap do dja phucing quãn 1. Khuyôn cáo thU dâu
tu, nguài dan cO s& hu các cOng trInh ngin chuM bjvà thurc hin tht nh&t phuong
an ch6ng ngp khi mua bAo, trilu cuang Tham gia diêu tMt giao thông, phãn lu&ig
han ch hoc cm các phuong tin giao thông di chuyên vào cáo tuyn dumg dang
bj ng.p nng.
e) Tang cu?xng cong tác thông tin, tuyén truyln, tap huM và dik tap vl cOng
tác phOng, ch&ig, irng phO và khãc phu,ic h.0 qua thién tai giuip cho can bti quãn 1,
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than dan frên da bàn nang cao thtc thu dung phOng, ngira ành bix?mg c).a thiên
tai dt hiu qua, tr do gOp phn giàrn thi&z t6i da thit hgd do thiên tai gay ra.
g) Hoàn thAnh thanh quyt toán kinh phI tm ng ttr ngun Qu5 PhOng
ch6ng thiên tai Thànhph d d&u tu Cong trInh, mua sam trang thiet bi, phuong tin
va kinh 1h1 phic vi cOng tác phôag ch&ig thien tai con tn dQng qua các nam. To
chrc trien khai vic thu Qu5 Phong thông thien tai trong doanh nghip và cong dân
d.t kt qua cao theo quy djnh cüa Thànb ph6.
h)KhAnthrongt6chücthrchincaedirandidOib6trIdncuphong1ránh
thiên tai ô các qun - huyncO lien quan theo Quyt djnh S8 670/QD-UBND ngày
15 thàng 02 nam 2014 cua Uy ban nhân dan Thành ph8 ye ph duyt Be an Quy
ho.ch b8 fri dan cu phOng tránh thiên tai trén dja bàn Thành phô giai doan 20112015 và djnh hixâng den nm 2020. Dói vOi tru0ng hqp cn phãi di dai dan khan
cAp de phOng, tránh thièn tai, giao Uy ban nhân cc qi4n - huyn s d'mg nguOn
ngân sách dir phOng cOa dja phuung tm in dê bô tn di dOi khãn cap tránh truOng
hçpxãy ra thit hi v ngu&i Va tai san; dong thOi Uy ban than dan các qn huyçn co bao cao Uy ban nhan dan Thanh pho quyet dnh.
i) Uy ban rihân dan huyn Cn Gi& nghiên cüu dè xuAt chit irucYng dâu tix
hoân chinh co sà h. iAng (thrOng, CU càng, nhà quàn 1', ithãn s) ph%1c vi cho
cOng tác quan 1 Khu neo du tàu thuyen tränh trü bâo và to dieu kin thun lçii
cho ngu dan khi cho tàu tiuyen vâo neo du tránh tnt bâo theo quy dinh. Nàm chác
so hrqng tàu thuyn, thuyén vien dang khai thác thity san trén song, trên biên cita
dja phirong de kp thi huOng dk phong, tránh an toân khi có bâo, áp thAp nhit
dói, thien tai xãy ra.
chi do thirc hin vic thong kê, ki&n kê, dãnh giá chInh xác mirc d thit h?.i theo
Thông itt li&n tjch sO 43/2015tuLT-BNNPTNT-BKJJDT ngày 23 tháng 11 nm
2015 cita B Nông nghip và Phát triên nOng thOn, B Kê hoch va DAutI ye vic
hithng giL, thông kê, ctánh giá thit hi do thiên tai gay ra và Quyêt dnh s8
29/2016/QD-UNBJ) ngày 13 tháng 8 nam 2016 cita Uy ban nhân dan thãnh ph6 ye
ban hành Quy dijnh v chlnh sáchvâ mc M lrçi khâc phic thit hi do thiên tal gay
ra men dja bàn Thành pho; dê xuât thu câu h trq khAc phic hu qua thien tai trôn
dja bàn dam bão kjp thOi, dang chInh sách, the d; báo cáo ye ThuOng trirc Ban
Chi huy PhOng ch6ng thien tai và TIm k18in ctu nn Thành ph6, SO Lao dng Thuong birth và X hGi Thành ph6.
19. Dài Truy&n h.mnh Thành ph6, Dâ1 Tieng noi than dan Thành ph8 vâ các
Ca quan Ban chI Thãnh phó cung cap thông tin, cành báo, du báo tinh hInh din
bién thOi tiêt, thien tai mt cách nhanh chOng, kjp thOf, chlnh xác; thng th&i hxcing
phát song các chuong trinh tuyên truyên các bin pháp phOng ngra thiên tai d
than dr biêt và tu chit dng phOng, tránh, 1mg phó an toàn.
20. Các SO, ban, ngành, các T6ng COng ty dong trén dja bàn Thành ph theo
chitc nang, thim vir thrqc giao cO trach nEim chi do, lri&i khai thirc hin t6t
cong tan phOng, chông, khAc phrc hu qua thiên tai Irong phm vi don v minh.
Bong thOi, phài chuân bj san sang lirc luçrng, phuong tin, trang thiet bj, vt tu cn
thiet dé tham gia phOng, ch6ng thiôn tai và tIm kiêm citu nn theo yéu ceu, chi d.o
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c'ia Uy ban nhn dan Thành pM và Ban t.dhuy Phng ch6ng thin tai và Tim
kiêm cIru nn Thành ph6.
21. Các cap, các ngành, cáo don vj t chic trrc ban nghiêm tóc, dam bão
ché d thông tin, báo cáo, d.c bit là khi có then tai xây ra và. trong nhüng ngày
ngJ,ngàylêtheoquydinhciaUvbannhndanThmhph&Tru&nghçypcosrco
thiôn tai xáy ra tren dja bàn, yéu câu cáo qun huyn phài c lãnh dao xu6ng trirc
tiêp tai dja bàn và báo cáo kjp th?ii v Thuàng trijc Ban Clii huy Phông ch&ig thiên
tai vâ Tim kiêm cru nn Thành phO dé tham muu clii dao, üng phó d.t hiu quA. S
diên thoai true ban: (08)38 297 598; s fax: (08)38 232 742.
Chi thj nAy có hiu 1rc k t& ngày k; bai bO Chithj s 03/CT-UBND ngay
27 tháng 3 nm 2018 ca Uy ban nhân dan thành phO ye tng ctthng cong tao
phông, chOng then tai va tim ki&n ethi nn trên da bàn math phô. Yêu c&u Thu
truOng cáo So, ban, ngânh Thành pM, cáo Tang COng ty, co quan, don vi dóng trên
dla bàn mAth phO, các thành viên Ban Clii buy Phông cMng then tai và Tim kiêm
CurunnThAnhpMvàChutjchUybannhandancácqun..huyen,phuyng_xa_
thi trãn triên khai thrc hin nghiêm tue Clii thj nàyi.
No nh,u
• BanCh1doTruntrangvPhongch&igthientai;
- Uy ban Qu& gia UPSC, TT v Tim ki6m cru nan;
- B Nng nghip Va Phãt trin nông thón;
- B Tàj nguy& Va Möi tnxng;
- Thubngtc Thinh iy;
- Thumg trrc HDND. TP;
- TFUB: CT, c ?CT;
- Chi cic Ph?rng ch6ng Thin tai rnin Nam;
Oy ban MTFQ Vi& Nam TP;
Các S ban, aganh, Doan th Thnh ph6;
- Cac thành vin BCH PCrF Va TKCN TP;
- Các TMg Cong ty dong ti TP;
- UBND các qu3n. huyn, phtnig — x — thj tth;
Cci quan Báo, DM thành ph8;
- VPUB: CVP, các PVP; các Phong CV;
- Luu:VT, (KTfFrng).45j
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