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V/v thirc hin Chi thj s 09/CTUBND ngày 09/5/2022 cüa
UBND tinh v vic tang cirông
Cong tãc phông, chong thiên tai
và tim kiêm ciru nan näm 2022
trên dja bàn tinh BInh Dumg
KInh gài:
- Các Chü du tu h. thng khu cong nghip;
- Các doanh nghip trong các khu cong nghip.
Thirc hin Chi thj s 09/CT-UBND ngày 09/5/2022 cüa UBND tinh ye
vic tang cung cong tác phông, chông thiên tai và tim kiêm ciru n.n näm 2022
trên dja bàn tinh BInh Duong.
Ban Quàn 1 các Khu cOng nghip BInh Duang d nghj Chü du tu ha
tang các khu cong nghip, các doanh nghip trong các khu cOng nghip nghiên
ciru và to chirc thirc hin nghiém các ni dung duçic nêu trong Chi thj sO 09/CTUBND ngày 09/5/2022 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic tang cung cOng tác
phông, chông thiên tai và tim kiêm c1ru nan trên dja bàn tinh näm 2022.
Trong qua trInh trin khai thirc hin, nu có phát sinh khó khàn, vuóng
mac, dé nghj kjp thai phán ánh ye Sâ Nông nghip và Phát triên Nông thôn dê
tOng hcip, báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét, chi dao.
Trân tr9ng./
Ncrinhân:

- Nhu trên;
- Phông Quán 1 QH và XD;
- Luu: VT, Website, (Ng)L'
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CHI THI
V vic tang cithng Cong tác phông, chng thiên tai
và tim kim cáu nn nàm 2022
Tr d&u nãm 2022 dn nay, thi tit, thiên tai din bin ht sirc phirc tap, bt
thu&ng, khó h.thng theo chiêu huOng ciIc doan; trong do nuxa iOn trái miia kern
theo dông 1& xáy ra trén din rng. Theo nhn djnh cüa Dái Khi tirclng Thüy
van tinh BInh Dumg thiên tai cOn tiêp tic din biên phi.rc tp, khó luOng, ttr nay
dn cui näm có khoãng 10 12 cn bâo, áp thâp nhit dOi (ATND) ho?t dng
trén bin Dông, trong do có khoáng 04 ~ 06 ccin bâo có khã nang ãnh hithng
tnrrc tiêp den dat lien nixOc ta.
--

D chi:i dng phOng nglra và sn sang rng phó Co hiu qua vOi din bin bt
thu&ng cOa thiên tai, giâm nbc thit h?i do thiên tai xãy ra trén dla bàn tinh, ChU
tjch Uy ban nhân dan tinh yêu câu Thu tru&ng các SO, ban ngành, doàn the; Chü
tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô tp trung triên khai thirc hin
tot mt so nhim vj trong tam nhu sau:
1.ThuOng xuyên theo dôi cht chê din bin thOi ti&, kjp thOi thông tin dn
nguOi dan biêt dé ehCi dng các bin pháp phOng tránh, trng phO. TAng cu&ng
cong tác cành báo thiên tai, bâo dam thông tin chi dao cüa cap chInh quyên den
trng ap, khu phô, nuOi dan, dc bit nguOi dan 0 vüng trUng thâp, yen song,
suôi và hhru các ho chüa dê nguOi dan san sang rng phó truOc các tInh huong
thiên tai bat thu&ng, circ doan.
2. Kin toàn b may Ban Chi huy PhOng, ch&ig thiên tai và tim kim cOn
nn các cap, các ngành; phân cong nhim v ci the ccia các thành viên; rà soát
quy chê hoit dng và triên khai thirc hin mtcách day dü, trách nhirn và hiu
qua; dánh giá, rut kinh nghim dê diêu chinh bô sung cho phCi hçp.
3. Tng kt, dánh giá, ri'it kinh nghim cong the phOng, chng thiên tai näm
2021 và nhfthg tháng dâu nAm 2022, triên khai nhim vi, kê hotch nhffiig tháng
cOn 1a. Quán tria cong tác chi dao thirc hin mic tiêu: PhOng tránh là chInh,
rng phó kjp thOi, khAc phiie hu qua nhanh chóng, hiu qua v0i phtrcmg châm
"bôn tai chô" (C'hi huy tai chó, 4cc hccrng tçi chó, vat ti4' và phiw'ng tin Igi ch
hu can tgi chó).
4. SO Nông nghip và Phát trin nông thôn Thi..thng trirc Ban Chi huy
phOng, chông thiên tai và tim kiêm cOn nn tinh chü trI, phi hqp vOi
SO
ngành, dja phtrcxng có lien quan:
-

Day nhanh tiên d hoàn thãnh và dua vào sO dung tnr0c mOa mua bAo
hoc CO phucing an bão v an toàn các cong trInh dang thi cong. ChO tr9ng cOng
-
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tác khc phiic hu qua, ph1c hi tái thit sau thiên tai gn vài xây dirng nông
thôn mói dam báo sinh kê, ben vQng cho ngtthi dan.
- Kim tra, dánh giá hin trang các cong trInh phàng chng thién tai tris&c,
trong và sau mcia mua 1Q, dc bit là h thng dê bao, h dip, cong trInh phông
chông sat l&, tiêu thoát ni.râc, h thng kthi din, thông tin lien lac, khai thác
khoáng san, các tuyén di.r?ing thu&ng xuyên bj ngp sâu,... Xác djnh các vi trI
tr9ng diem, xung yeu, bô trI nguôn lirc dé xü 1 dam báo an toàn, to chirc tu.n
tra canh gác, phát hin, giãi quyêt kp th&i các sr c hu hông có th xây ra; san
sang các phixang an, kjch bàn bào v an toãn cong trInh, tInh mng và tài san
cüa nhan dan khu vrc chju ânh hu&ng, ké ca tInh hung sir c dé bao, h dp, xã
lü khãn cap.
- To chrc hu&ng dn diu chinh Co cu cay trng, vt nuôi, müa v1i, chuyn
dôi giông cay trông, vt nuôi, ing ding khoa hQc cong ngh trong san xuât nOng
nghip phü hçip v&i tInh hinh, d.c diem tr nhiên, tInh hinh thiên tai, biên clOi khI
hu cüa dja phucmg dam báo hiu qua, ben vng.
- Chi dao Van phOng Thung tnrc Ban Chi huy phàng, ch&ig thiên tai và
tim kiêrn ci.ru nan thuc hiên nghiêm tue ché do true ban phong, chOng thiên tai
theo quy djnh, thu&ng xuyên theo döi, cp nht tinh hInh diên biôn thii tiêt mua,
bào; tInh hInh thüy van, mirc nuOc các song chInh vã các ho chira quôc gia; tham
mixu Ban Chi huy phông, chông thiên tai và tim kiêm thu nan tinh chi huy, chi
do các dja phuang xCr l kjp th&i, có hiu qua trithc, trong và sau thiên tai, han
ché thâp nhât thit hai xây ra.
- Tham muii Uy ban nhân dan tinh thành 1p B may quân l' và diu hành
Qu phôn chông thiên tai tinh; thi,rc hin tot cong tác quàn l, sü diing Qu5
phông, chông thiên tai h trg cho cOng tác phông ngira, üng phó và khàc phiic
hu qua thiên tai ding quy djnh và hiu qua.
5. B Chi huy Quân sr tinh, Cong an tinh
- Thi.r&ng xuyên kirn tra, rà soát nhãn lirc, v.t tiz, phucmg tin, trang thi&
bj phc v cho cOng tác phOng, chng thiên tai và tim kiêm ciru nan; to chic tp
hun, hun 1uyn cho lirc lucrng lam nhim vii tim kiem cru nan; san sang lirc
hrçng, phuong tin, trang thiêt bj thrc hin nhim vi thu h, thu nan, thu sp
và so tan dan khi có thien tai xãy ra.
- Xây dimg k hoach ph6i hçip chat chè gia các hrc luçing dê phát huy
sirc manh tOng hcp, cha dng phOng chông, rng phó kjp thai vói mi tInh
hung thiên tai xãy ra, han ché den müc thâp nhâtthit hai ye ngtthi và tài san;
s&n sang phuong an darn báo an ninh, trot tr , nhât là trong các tru&ng hqp so
khàc phc hu qua khi xày ra tInh huông
tan dan, tham gia ci1ru h, thu
thiên tai.
6. Sâ Giao thông Vn tài
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- Quãn 1 chat chë hot dng cüa các phircing tin vn tãi, nht là các
phuang tin vn tãi hành khách, dam bâo an toân giao thông tnx&c, trong và sau
khi thiên tai xây ra.

- Thithng xuyên kim tra các tuyn du&ng xung yu, có k hoach dam bão
giao thông thông suM; chu.n bj dy dü vt tu, phucing tin, lrc hrcmg san sang
khäc phic khi có s1r cô giao thông xãy ra.
7. Sr K hoach và Du tu, S& Tài chmnh

Can dM, b trI ngân sách d dam báo hang näm và hoach du tu cong
trung han dé du tu cho cOng trInh phOng chng thiên tai; xü 1 kh.n cap cong
trInh dé bao, ho dpkhong dam bão an toãn, khàc phic sat Ri bi song, di d&i
dan cu ,... Uu tiên bô trI ngun vOn d%r phông ngãn sách cho cong tác khäc phiic
hu qua thiên tai va các nhim vv cap bach khác.
8. Sâ Giáo diic và Dào tao
- TAng cuing cong tác tuyên truyn, ph bin kiin thi'rc, k nAng ea ban v
phông tránh, (mg phó vói thiên tai, phông chOng duôi nuâc cho t.t cà các cp
giáo dic; lông ghép ni dung phông, chông thiên tai vào chucng trInh giãng day
trong nhà tru?Yng.
- T chüc kim tra, rà soát, ct tia, me nhánh cay xanh khuôn viên tru&ng;
kiêm tra dam bão an toàn h thing din tai các phông chüc nAng, phông h9c,...
Chü dng, kjp thii có phixmig an (mng phó dam bào an toàn cho hQc sinh, sinh
vien tri.ràc cac tInh huông thñ tiêt, thiên tai bat thtthng.
9. S& Y t

- Phi hcip vâi Ban Chi huy phông chng thiên tai và tim kim cüu nan tinh
huông d.n các dja phuong xay drng, cp nh.t ph.wng an 1mg phó thiên tai gAn
vài báo dam phông, chông djch Covid-19 theo phucmg châm thIch 1mg an toàn,
linh hoat trong diêu kin bInh thuàng mâi.
* Sn sang phucing tin, thiM bj dam bào an toàn phông, ch6ng djch bnh
phiic vi cong tác chi dao 1mg phó, kh&c phc hu qua thiên tai t?i các dja phuang.

10.Dài KhI ti.rçing Thüy vAn tinh BInh Duang
Nâng cao chat h.rqng dir báo, cãnh báo, dc bit là vic dir báo s&m cac khâ
näng xuât hin và diên bin cüa các tInh huông ph(mc tap ye thai tiêt, cung cap
thông tin kjp th&i phc vii cong tác chi dao phàng, chông thiên tai.

11. Các Ban Quãn l dr an Du tu xây dmg tinh, Du tu xây dijng cong
trInh giao thông tinh và Ban Quãn l dr an ngành Nông nghip và Phát triên
nông thôn khân truong to chüc thi cong hoàn thânh các dçr an, cong trInh tiêu
thoát nuâc, cong trinh kè phông chông sat là bi sOng Dng Nai,. . .Nh.m dam
bâo tiêu thoát mrâc, phông ch6ng ngp 1mg và dam bão an toàn tinh mang và tài
san cho ngtthi d trong khu vrc.
12. Dài Phát thanh và Truyn hinh Binh Dusmg, Báo BInh Dixcing, các ca
quan truyên thông cüa da phuang thuàng xuyên tang cuing cong tác thông tin,

4
truyên thông, phát tin kjp thii ye tInh hInh thii tiêt, cãnh báo thiên tai; ph& hqp
v&i các ca quan tang cthng phô biên kién thüe, k nàng phông nglra, irng phó
thiôn tai eho nhân dan trên dja bàn biêt dê có thiirc chü dng phông tránh, hn
chê thâp nhât ãnh huâng thit hai có th xày ra.
13. Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ và thành ph
- Rà soát, cp nht, diu chinh k hoch phông, chng thiên tai và phuang

an irn phó vi trng 1oi hInh, cap d rüi ro thiên tai, trong do dc bit quan tam
den ké hoch, phuang an ing phó v&i bão, bào manh, xâ lii các h chtra và mira
1&n kern theo dông, lôc trong thyi k' chuyên m1ia.
- Tang ci.thng cong tác truyn thông, tuyên truy&n phông, chng thiên tai,
phông, tránh duôi nuâc trên các phi.rang tin thông tin truyn thông di chüng
nhu: Cãnh báo cho nhân dan sinh song hotc san xuât a các khu virc yen song,
sui dC cao cânh giác vói lü l&n bat thung có the xây ra trong müa mi.ra lii;
không dê tré em chci düa, tir tam a noài tthi mira Ian, ao, ho, sOng, suôi,... Phôi
hcp vói ngành Giáo dic và Dào tao tO chi'rc các lap dy bcii và huang dn cac k5
nAng phông, tránh duOi ni.râc cho tré em.
- Yêu cAu các Chi du tu các cong trinh tiêu thoát nwrc, Cong trInh xây
dimg câu, duäng dang thi cong trén dja bàn lam rào chãn, cam bién cânh cáo tai
khu vçrc nguy hiêm, lap các ho xây dirng không con sü ding. Các dan vj quãn l'
vn hành ho chia, cong trinh thüy 1i, cong trInh tiéu thoát nuóc: Lap dt các
biên cãnh báo nguy hiêrn nhu lông hO, tràn xâ lü; h thông muang, nap ho ga,
cOng thoát mrâc; các khu virc thithng xuyên bj ng.p do mixa lan; khu vrc sat l&
b song,.. .dô phOng ngra sir cO.
- Chi dçio, ph& hçp vâi các dan vj t chcrc t.p huAn, thrc hành din tp v
các tInh huOng thiên tai giâ djnh, phi.rang an xa l', tránh tInh trang bi dng,
hoãng lotn khi cO thiên tai xãy ra.
- Tip tic kin toàn, cüng c và nâng cao hiu qua hoat dng cfia hrc luqng
xung kIch phông, chông thiên tai cap xâ dé chü dng 1rng phó tai chô ngay giä
du khi xãy ra thiên tai. Chfi dng buy d&ng các nguOn nhãn lrc, vt UT, phuang
tin cüa dla phuang dê s.n sang thc hin nhirn vi ciru h, ciru nan, khäc phiic
kjp thai thit hai do thiên tai.
- T chüc kiêm tra, dánh giá mac d an toàn các cong trInh thiiy lqi, phOng
chng thien tai do dja phuang quàn l', cO kê hoach chü dng ang phó khi cO sr
cá và dam bào an toàn cOng trinh, vüngha du. Thu&ng xuyCn kiêm tra và chü
dng b tn nguôn kinh phi &rçc phãn cap dé to chac nao vet, khai thông dOng
chây các sué,i, rçtch và các cong trInh tiêu thoát ni.r&c trên dja bàn.
- Tang ctrmg kirn tra và xcr l' nghiêm các truang hcip san lap, xây drng
cOng trInh ln chim dOng chãy tir nhiên, hanhlang bão v sOng, suôi, kênh
rach tiêu thoát nuac trén dja bàn; yêu cau Chü dâu tucác dir an khu do thj, khu
dan ci.r trén dja bàn thrc hin gia cô, nao vet h thông kênh, rach nàm trong
phrn vi dr an nh&m tránh ãnh hu&ng den khu virc xung quanh.
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- B trI ngân sách dja phucmg và huy dng các ngun 1rc hçip pháp khác d
th%rc hin cong tác phông, ch6ng khàc phiic hâu qua thiên tai và tim kiêm cliu
nan. Co ké hoach phOi hcip chat ch các li,rc h.rcing, chi dao kjp th&i, dông b
nhàm phát huy sirc manh tong hqp trong cong tác phOng, chông thién tai và tim
kiêm cfru nan.
- T chlrc thu và sIr diving Qu phOng, chng thiên tai theo dling uy djnh,
phát huy hiu qua cOa qu9, tao nguôn hrc phic viii cong tác phOng chong thién
tal cüa dja phucmg.
14. Các S&, ngành khác theo chlrc nng, nhim vii ducc giao chO dng xây
dimg kê hoach và t6 chlrc trin khai thirc hin cong tac phOng ch6ng thiên ta
1mg phO, khäc phic hu qua thiên tai; sn sang 1ic hrcing, phtrng tin, 4t t
c.n thiét .ê chli dng tham gia phOng, chông thiên tai và tim kiêm clru nan thea
quy djnh.
15. Yêu cu các dja phucing, don vj trin khai thc hin nghiêm Chi
nay, báo cáo kjp thñ ye Ban Chi huy phOng chông thién tai và tim kiêm clru in
tinh thông qua V.n phOng thu&ng trlrc theo dja chi: So 89, duing Doàn Thj
Lien, ph.thng Phli Lcii, thãnh phô Thu Dâu Mt, tinh BInh Duxing, Din thoai
0274-3.829.389; Fax: 0274-3.829.955; Email vpttbchpclbbinhduong.gov.vn.
Giao Sà Nông nghip và Phát trin nông thôn (Thi.r?ng trirc Ban Chi huy
phOng chông thiên tai và tim kim clru nan tinh) cO trách nhim kim tra, don
dc vic thrc hin Chi thj nay và thtrO'ng xuyên báo cáo két qua và Uy ban nhân
dan tinh dé co chi dan kjp thii./. L
Noi nhn:
- B Nông nghip và PTNT;
- BCD Qu& gia ye PCTT;
- iTrU, TT.HDND tinh;
- CT, các PCI;
- Các Sà, ban ngành, doàn the tinh;
- TV Ban Chi huy PCTT-TKCN tinh;
- UBND các huyn, thj xA, thành ph6;
- Chi cizc Thüy Iqi;
- Báo, Dài PTTH Binh Diiang;
- Trung tam Cong báo, Website Binh Dtrcmg;
- LDVP (Dg,Th) , Thi, KGVX, TI-I;
-Luu:VT./
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