
  

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

HUYỆN THẠCH THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-KTHT 
V/v tăng cường công tác kiểm tra, 

rà soát các công trình hạ tầng kỹ 

thuật trên địa bàn huyện để ứng phó 

kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại 

do bão và mưa lũ sau bão trên địa 

bàn huyện Thạch Thành. 

    Thạch Thành, ngày        tháng 09 năm 2022 

 

Kính gửi:  

  - Các phòng, ban UBND huyện; 

  - Điện lực Thạch Thành; 

  - Công ty cổ phần giao thông Thạch Thành;  

  - UBND các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện Công văn số 7156/SXD-HT ngày 27/9/2022 của Sở Xây dựng 

Thanh Hóa về việc tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các công trình hạ tầng 

kỹ thuật trên địa bàn tỉnh để ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão 

và mưa lũ sau bão trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để tăng cường công tác phòng 

ngừa, ứng phó trong mùa mưa bão năm 2022, UBND huyện Thạch Thành yêu 

cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển 

khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

1.1. Đối với cây xanh đô thị, dọc các tuyến đường giao thông 

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý cây xanh đô thị, dọc các 

tuyến đường giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng cây 

gãy đổ mất an toàn trong mùa mưa bão; rà soát số lượng cây bóng mát gây nguy 

hiểm, có nguy cơ không an toàn; kiểm soát việc thực hiện quy trình cắt tỉa cây 

xanh. 

- Tổ chức xây dựng phương án ứng phó đảm bảo an toàn trong mùa mưa 

bão; phối hợp các đơn vị liên quan, tham gia ứng phó đảm bảo an toàn đối với 

cây xanh đô thị trong mùa mưa bão. 

- Xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống, ứng phó bão mạnh, siêu 

bão trên địa bàn. 

- Bố trí nhân lực, các phương tiện, máy móc đảm bảo hoạt động tốt trong 

trường hợp cấp thiết ứng phó với các tình huống thiên tai, khắc phục hậu quả 

sau thiên tai; tổ chức ứng trực, xử lý kịp thời các trường hợp cây đổ, cành gãy. 

- Theo dõi, thống kê các loại cây xanh phù hợp trồng trong đô thị, dọc các 

tuyến đường theo quy định. Báo cáo số lượng, chủng loại cây xanh bóng mát 

đang quản lý, kế hoạch thực hiện trồng mới, thay thế cây xanh về cơ quan quản 

lý theo phân cấp. 



  

1.2. Đối với hệ thống thoát nước mưa, chống ngập úng tại các đô thị, các 

khu chức năng, khu dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn huyện (gồm mạng 

lưới thoát nước và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, chuyển 

tải, tiêu thoát nước mưa, chống ngập úng). 

- Tăng cường quản lý hệ thống thoát nước mưa bao gồm quản lý các công 

trình từ cửa thu nước mưa, các tuyến cống dẫn nước mưa, các kênh mương thoát 

nước chính, các trạm bơm tiêu úng đến các điểm xả ra nguồn tiếp nhận theo quy 

định. 

- Tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực thường xuyên bị ngập úng kéo 

dài trong mùa mưa bão; thực hiện việc nạo vét, duy tu, bảo đảm dòng chảy theo 

thiết kế đối với các tuyến cống, mương, hố ga theo quy định. 

1.3. Đối với hệ thống điện chiếu sáng đô thị, dọc các tuyến đường giao 

thông. 

 - Kiểm tra, rà soát hệ thống điện chiếu sáng đô thị, dọc các tuyến đường 

giao thông; chỉ sử dụng lại các thiết bị điện sau khi đã được kiểm tra và bảo đảm 

an toàn, cầu dao điện, đường dây điện trong công trình, nhà ở đều an toàn, 

không bị hở, rò rỉ. Dây dẫn điện bên ngoài hoặc bên trong công trình, nhà ở phải 

được đi ngầm trong tường hoặc có vỏ bọc chắc chắn nếu đi bên ngoài.  

- Các thiết bị điện, bảng hiệu, bảng quảng cáo ngoài trời phải được kiểm 

tra, tháo gỡ, thu gom cẩn thận để đảm bảo an toàn trong thời tiết có bão.  

- Trong trường hợp xảy ra lũ lụt, phải tắt cầu dao điện, đóng ngắt tạm thời 

các trạm biến áp, tủ điện khu dân cư đảm bảo an toàn điện theo quy định. 

2. Các phòng, ban, ngành cấp huyện thực hiện chức năng nhiệm vụ theo 

phân công phân cấp để hướng dẫn, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực 

hiện công tác kiểm tra, rà soát các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện 

để ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão trên 

địa bàn huyện Thạch Thành theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện để ứng phó 

kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão trên địa bàn huyện 

Thạch Thành./. 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Sở Xây dựng;                    (để b/c) 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VP, KTHT (2b). 

 

 

 
Nguyễn Văn Mạnh 
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