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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Như Xuân, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Điện lực Như Xuân; 

- Trung tâm Văn hóa-TTTT và DL huyện; 

- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện;  

- Các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình.  

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 

14/CTUBND ngày 11/6/2021 của về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; UBND huyện đề nghị các đơn vị nghiên cứu, 

quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 11/6/2021 của về việc 

tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, của 

Chủ tịch UBND tỉnh và tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau đây:  

 1. UBND các xã, thị trấn 

 - Cảnh báo và chủ động di dời người dân đến nơi an toàn ở các khu vực có 

nguy cơ ngập lụt bởi bão mạnh, siêu bão, các khu vực dân cư sinh sống tại vùng 

nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, các khu vực thoát lũ ở hạ lưu các hồ chứa. Từng bước 

di dời dân cư đến khu vực an toàn theo Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 

2021 -2025 được phê duyệt ; 

 - Đối với các khu vực đô thị: Rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước khu 

vực đô thị nhằm đảm bảo việc chống ngập, úng khi mưa, lũ; kiểm tra các biện pháp 

đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

trong đô thị; kiểm soát quy trình cắt tỉa cây xanh đô thị đảm bảo an toàn trong mùa 

mưa bão; đảm bảo an toàn điện;  

 - Đối với các công trình đường điện, các cổng chào: Rà soát, kiểm tra, đánh 

giá hiện trạng, các quy trình bảo trì; có giải pháp gia cường, giằng chống đối với 

các trường hợp không đảm bảo chất lượng để an toàn trước mùa mưa bão.  

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện 

pháp phòng, chống thiên tai ở địa phương theo 04 tài liệu hướng dẫn đã được đăng 

tải trên trang Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng;  
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 2. Các phòng, ban cấp huyện 

 Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, 

chống lụt, bão của sở, ngành; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần 

thiết để tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN 

huyện.  

 3. Đối với đơn vị quản lý, sử dụng công trình dạng tháp, trụ BTS 

 3.1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện, các doanh 

nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện:  

 - Phối hợp với phòng Văn Hóa - Thông tin và các cơ quan có liên quan xử lý 

công trình tháp truyền thông có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho 

khai thác sử dụng, hoặc có nguy cơ sụp đổ theo các nội dung:  

 + Đánh giá an toàn công trình tháp truyền thông trên địa bàn huyện theo quy 

định tại Mục 3, Chương III - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung liên quan về quản lý chất lượng, thi 

công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.  

 + Tiến hành xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo 

an toàn cho khai thác, sử dụng theo quy định tại Điều 40 - Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP.  

 + Ban hành quyết định phá dỡ đối với các công trình có nguy cơ sụp đổ theo 

quy định tại Khoản 44, Điều 1 - Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 

năm 2020;  

 - Đối với các công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình: Yêu cầu các chủ 

đầu tư, chủ quản lý sử dụng báo cáo chi tiết số lượng công trình đang quản lý, khai 

thác, sử dụng theo phân cấp công trình (05 cấp theo quy định của Thông tư 

03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016), thời gian đưa vào sử dụng và vị trí xây dựng, 

đặc biệt đối với các công trình đặt tại các vị trí xung yếu như: khu vực thường 

xuyên chịu tác động của bão, lũ, khu vực đông dân cư …; thực hiện công tác kiểm 

định chất lượng công trình theo chu kỳ, bảo trì, sửa chữa khắc phục các tồn tại (nếu 

có); lập kế hoạch và khẩn trương tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng 

công trình sớm phát hiện các nguy cơ, làm tốt công tác bảo trì năm 2021 và các 

năm tiếp theo, kết quả báo cáo về phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp;  

 - Đối với các công trình cột bê tông treo cáp viễn thông, cáp truyền hình: Rà 

soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng, thực hiện các quy trình bảo trì; có giải pháp gia 

cường, giằng chống đảm bảo an toàn cho công trình, tháo dỡ các thiết bị, bộ phận 

treo trên cao đối với các trường hợp không đảm bảo chất lượng để an toàn trước 

mùa mưa bão; tổ chức xử lý loại trừ các điểm mất an toàn về điện, các điểm không 
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đạt trị số điện trở tiếp đất theo quy định. Có kế hoạch di dời các hộ dân trong phạm 

vi ảnh hưởng đến nơi an toàn khi cần thiết.  

 3.2. Điện lực Như Xuân: 

 Đối với các cột điện bê tông cốt thép (BTCT) ly tâm: Yêu cầu các đơn vị 

quản lý, vận hành tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại các loại cột điện BTCT ly 

tâm hiện hữu đang khai thác; thực hiện gia cường, giằng chống đối với các trường 

hợp không đảm bảo chất lượng, nghiêng hoặc bố trí hoạt tải sai khác so với thiết kế 

ban đầu; thực hiện nghiêm công tác bảo dưỡng, sửa chữa cột điện BTCT ly tâm 

đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão; đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trong 

mùa mưa bão.  

 4. Các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình 

 - Đối với các công trình đang khai thác, sử dụng: Thực hiện gia cố, giằng 

chống đảm bảo an toàn công trình trước mùa mưa bão; đối với các công trình sử 

dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính, công trình gắn panô, biển 

quảng cáo, bồn chứa nước trên cao phải được kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa 

chữa, gia cường; các công trình xây dựng tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất như 

bờ sông, bờ suối, lũ ống, lũ quét phải có đánh giá, cảnh báo cho nhân dân biết;  

 - Đối với công trình đang thi công xây dựng: Phải lập và thực hiện biện pháp 

đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận, đặc biệt 

công tác đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị làm 

việc trên cao trong mùa mưa bão;  

 - Đối với các công trình 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.  

(Gửi kèm theo công văn các tài liệu trên) 

 Đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao quan tâm phối hợp 

và khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung trên./.  
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KH&HT; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Phòng VHTT: 

- BQLDA CTXD huyện; 

- BQL KTCT thủy lợi huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 
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