ỦY BAN NHÂN DÂN
THẢNH PHÓ HỐ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: âlJL /QĐ-UBND

Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày ± x thảng 3 năm 2021

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng
ngập lụt do mưa 1ÓÌ1, triều cường và xả lũ trên địa bàn Thành phô

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bô sung một so điều của Luật Tô chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chổng thiên tai ngày 16 tháng 9 năm 2013;
Căn cứ Nghị định sổ 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một so điêu của Luật Phòng, chông thiên tai;
Căn cử Nghị định sổ 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của
Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
Căn cứ Quyết định sổ 1895/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hô chứa trên lum
vực sông Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13 thảng 01 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;
Căn cứ Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các câp báo động lũ
trên các sông thuộc phạm vỉ cả nước;
Căn cứ Quyết định sổ 59/2011/QĐ-UBND ngày 1 21 thảng 9 năm 2011
của ủ y ban nhân dân Thành pho ban hành Quy định vê công tác phòng, chông,
ủng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phô;
Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chông thiên tai và
Tìm kiểm cứu nạn Thành phổ tại Công văn sô 13/TTr-PCTT ngày 19 tháng 02
năm 2021.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án chủ động phòng,
chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triêu cường và xả lũ trên địa bàn
Thành phố.

Điều 2. Hiêu lưc thi hành
•

•

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
3356/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của ủ y ban nhân dân Thành phố
về ban hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do
mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Thành phố.
2. Trường họp các văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi,
bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đôi, bô sung hoặc
thay thế đó.
Điều 3. Tổ chức thưc hiên
•

•

Chánh Văn phòng ủ y ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành Thành phố, Chủ tịch ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện, phường - xã - thị trấn, các cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
N hư Đ iều 3;
- ủ y ban Q uốc gia Ư PSC T T và TKCN;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Tổng cục PCTT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực H Đ N D TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- ủ y ban M TTQ V N TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Đài KTTV khu vự c Nam Bộ;
- Chi cục PCTT m iền Nam;
- Các thành viên BCH PCTT và TK.CN TP;
- V PUB: các PCVP;

-

- Các phòng c V ;
- Lưu: VT, (KT/Tr) D. So

DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN
Chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt
do mưa 1ÓT1, triều cường và xả lũ trên địa bàn Thành phố

(Ban hành kèm theo Quyết định so 84 - 1- /QĐ-UBND
ngày i.JL thảng 3 năm 2021 của ú y ban nhân dân Thành phô)

Phần I
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Điều 1. Mục đích
Chủ động phòng, chống để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi xảy ra
ngập lụt do mưa lớn, triều cường kết họp xả lũ nhằm bảo vệ an toàn tính mạng
người dân, bảo vệ tài sản, công trình, cơ sở sản xuât của nhân dân, doanh nghiệp
và Nhà nước góp phần ổn định xã hội, tiếp tục duy trì, phát triên sản xuât,
kinh doanh và đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Điều 2. Yêu cầu
1. Tất cả các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương
châm “bổn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại
chỗ; hậu cần tại chồ) và “ba sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời,
khắc phục khẩn trương và hiệu quả) trong quá trình tổ chức thực hiện công tác
phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả tình trạng ngập lụt do mưa lớn,
triều cường và xả lũ ngay tại cơ sở.
2. Người dân cần tuân thủ các mệnh lệnh, chỉ dẫn của chính quyền, cơ quan
chức năng khi xảy ra ngập lụt; đồng thời, tham gia phòng, chông, ứng phó và
khắc phục hậu quả ngập lụt cùng với chính quyên, cơ quan chức năng.
Phần II
BIỆN PHÁP THỤC HIỆN
•

•

•

Điều 3. Giai đoạn phòng, chống ngập lụt
1. Thực hiện kịp thời dự báo, cảnh báo
a)
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn Thành phố thường xuyên cập nhật, bô sung hoàn thiện bản đô cảnh báo
các vị trí xung yếu và địa điêm an toàn di dời dân trên địa bàn Thành phô đê xác
định thời điểm, khu vực và phạm vi, quy mô ảnh hưởng gây ngập, săn sàng các
địa điểm di dời dân đến nơi tạm cư an toàn.
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b) Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn Thành phố liên hệ chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam
Bộ để thường xuyên cập nhật thông tin tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn
trong khu vực và Thành phố, phát đi các dự báo, cảnh báo trước ít nhất 05 ngày
đối với triều cường đến các địa phương, đơn vị đế thông tin cho người dân trên
địa bàn Thành phố.

(Đính kèm Phụ lục ỉ).
c) Khi có dự báo mưa lớn diện rộng (tổng lượng mưa đạt trên 50mm trong
24 giờ) và đỉnh triều cường (mực nước đo tại trạm Phú An) vượt mức báo động
II (từ 1,50 m trở lên), xả lũ của hồ Dầu Tiếng ^ 200 m3/s, Cơ quan Thường trực
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố phối hợp
với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố (trực thuộc Sở Xây dựng)
xác định các khu vực sẽ bị ảnh hưởng ngập để thông tin cảnh báo đến các cơ
quan, đơn vị và Nhân dân biết nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng,
chống, ứng phó.
2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt phương châm chủ
động phòng, chống ngập lụt
a) Các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời cập nhật và thông tin đầy đủ
các dự báo, cảnh báo về tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, tình hình xả lũ
cùng những nội dung khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan chức năng vê các biện
pháp phòng, chổng để các cơ quan, đơn vị, Nhân dân biết và chủ động thực hiện.
b) ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, phường - xã thị trân trực tiêp quản lý địa bàn phải luôn quán triệt phương châm “bôn tại chô”
trong giai đoạn phòng, chống ngay tại cơ sở để có kế hoạch tố chức tốt công tác
kiểm tra thực địa trước mùa mưa lũ. Thông tin, tuyên truyên, phô biên kịp thời
các phương án, biện pháp chủ động phòng, chống của địa phương đến các cơ
quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn để sẵn sàng thích ứng, tránh tình trạng bị
động, lúng túng hoặc bất ổn, hoang mang khi đối phó, xử lý tình huống ngập lụt
kéo dài trên diện rộng.
3. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả
a) Trước mùa mưa, triều cường (từ tháng 01 đến tháng 6 hằng năm)
ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện: tập trung đẩy
nhanh tiến độ xây dựng, sửa chừa, nâng cấp và gia cố các công trình phòng,
chống ngập lụt, cống ngăn triều, bờ bao, tiêu thoát nước. Tố chức nạo vét, khai
thông hệ thống kênh, mương, cống tiêu thoát nước trên địa bàn theo kê hoạch
ngay từ đầu năm. Lực lượng quản lý đê nhân dân tiến hành tống kiếm tra toàn
bộ hệ thống bờ bao, đê bao trên địa bàn Thành phố để kịp thời phát hiện các vị
trí xung yếu, chủ động tiến hành xử lý, gia cố nhằm đảm bảo an toàn trước
mùa mưa, triều cường. Chủ động kiêm tra rà soát, xác định bô sung các khu
vực xung yếu cần phải sơ tán, di dời dân, các địa điếm tạm cư an toàn đê tiêp
nhận số dân được dự kiến sẽ sơ tán, di dời trong thời gian xảy ra ngập lụt,
đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
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- Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chỉ đạo các chủ đầu tư dự án chuyên ngành trực thuộc đấy nhanh tiên độ thi
công các dự án công trình thủy lợi, tiêu thoát nước trọng điếm, đảm bảo thực
hiện đúng các biện pháp thi công đã được phê duyệt. Trực tiếp chỉ đạo các đơn
vị trực thuộc nạo vét thông thoáng các cống rãnh, kênh, rạch tiêu thoát nước;
duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng, các công trình ngầm đã xuống câp,
hư hỏng; sửa chữa thay mới các biến báo ngập lụt.
- Các cấp, các ngành tiến hành kiểm tra và yêu cầu các đơn vị, chủ sở hữu
sửa chữa, nâng cấp, gia cố an toàn các kho tàng, công trình xuông câp,
công trình ngâm; đông thời, rà soát, bô sung phương án, biện pháp chông ngập
khi xảy ra sự cô, đặc biệt là công tác tô chức huy động lực lượng, hiệp đông
trưng dụng các phương tiện, trang thiết bị. Thực hiện chế độ bảo trì định kỳ các
phương tiện, trang thiết bị hiện có để đảm bảo công tác vận hành phục vụ việc
ứng phó tình trạng ngập lụt được kịp thời, hiệu quả.
- Các cấp, các ngành khẩn trương chuẩn bị kế hoạch huy động lực lượng,
phương tiện, vật tư tại chô của đơn vị, địa phương mình, năm chăc các phương
tiện, trang thiết bị hiện có do các đơn vị trực thuộc quản lý và các phương tiện,
trang thiết bị trưng dụng trong Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa
bàn đế kịp thời huy động ứng cứu khi cần thiết.
b)

Công tác chỉ đạo, chỉ huy

- Khi có thông tin dự báo mưa vừa (từ 16 đến 50 mm) đến mưa to tại khu
vực Thành phố kết hợp với triều cường báo động II (1,50 m) trở lên: Thường
trực Ban Chỉ huy Phòng chông thiên tai và Tìm kiêm cứu nạn Thành phô,
Sở Xây dựng, ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện,
phường - xã - thị trân trọng điêm thuộc các khu vực trũng thâp, ven sông thực
hiện chỉ đạo và chuẩn bị công tác phòng, chống, ứng phó theo phương án.
- Khi có thông tin mưa to đến mưa rất to tại khu vực Thành phố kết hợp với
triều cường báo động cấp III (1,60 m) trở lên và xả lũ ở thượng nguôn:
+ Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiêm cứu nạn
Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, các sở, ngành, đơn vị
Thành phố, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chông thiên tai và Tìm kiêm cứu
nạn Thành phố thực hiện chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng, chông, ứng
phó theo phương án. Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các địa bàn trọng điêm tô chức
thực hiện các biện pháp phòng, chông, ứng phó.
+ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn Thành phố chủ động liên hệ với Công ty TNHH Một thành viên
Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa để tham mưu việc điêu tiêt, vận
hành tích xả nước hợp lý đảm bảo mục tiêu vừa an toàn đập, vừa giảm thiêu
thiệt hại cho khu vực hạ du.
+ ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, phường - xã thị trấn tập trung chỉ đạo, chuẩn bị huy động lực lượng, phương tiện, trang thiêt
bị sẵn sàng cho việc ứng phó theo phương án.
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- Khi dự báo mưa rất to, triều cường vượt mức báo động III (1,60 m) và xả
lũ ở thượng nguồn: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và
Tìm kiếm cứu nạn Thành phố tham mưu ủ y ban nhân dân Thành phố trực tiếp
chỉ đạo và triên khai khân câp các biện pháp huy động tông hợp các nguôn lực
trên địa bàn Thành phố để thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó theo
phương án. Chủ động làm việc trực tiếp với các đơn vị chủ quản của các hô
chứa thượng nguồn, đặc biệt là hồ Dầu Tiếng để tham mưu cho ú y ban nhân dân
Thành phố quyết định việc điều tiết, tích xả nước hợp lý đảm bảo mục tiêu vừa
an toàn đập, vừa giảm thiểu thiệt hại cho khu vực hạ du theo Quyết
định số
1895/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
về việc
ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.
c) Đối với người dân
- Khu vực nội thành:
+ Thường xuyên theo dõi tình hình dự báo, cảnh báo, hướng dẫn của cơ
quan chức năng để tự thực hiện các biện pháp phòng, tránh, không đi vào khu
vực ngập sâu, nguy hiêm.
+ Chủ động dự trừ nước sạch, lương thực, thực phẩm cần thiết, thuốc chừa
bệnh thông thường đế sử dụng.
+ Quản lý trẻ em, chăm sóc người già, người bệnh, người tàn tật (nêu có)
an toàn.
+ Kiếm tra an toàn các
đồ đạc và tài sản ở những nơi

thiết bị điện, hàng hóa, vật tư; sắp xếp giấy tờ,
cao ráo.

+ Ghi nhớ số tổng đài cứu hộ, cứu nạn 114; cung cấp thông tin về tình trạng
ngập lụt tại khu vực sinh sống cho cơ quan chức năng và chính quyền địa
phương đê được trợ giúp, ứng cứu kịp thời.
- Vùng ven và ngoại thành:
+ Chủ động dự trữ lương thực, thực phấm cần thiết, nước sạch, thuốc chừa
bệnh thông thường để sử dụng.
+ Khấn trương thu hoạch trước các sản phấm nông nghiệp, thủy sản đã đến
thời vụ, bảo vệ, di chuyển vật nuôi, gia súc, gia cầm đến khu vực an toàn.
+ Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, hàng hóa, vật tư; sắp xếp giấy tờ, đồ
đạc và tài sản ở những nơi cao ráo.
+ Chấp hành lệnh sơ tán, di dời của chính quyền địa phương đến nơi tạm CU'
an toàn, không bị ngập lụt.
+ Phải tự giác thực hiện mặc áo phao khi đi trên các phương tiện giao thông
thủy; hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện có tải trọng nhỏ di chuyên trên
sông vào những lúc triều cường dâng cao, nước chảy mạnh,tránh đi vào vùng
nước xoáy tại các ngã ba sông, rạch.
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+ Ghi nhớ số tổng đài cứu nạn, cứu hộ 114; cung cấp thông tin về tình trạng
ngập lụt tại khu vực sinh sống cho cơ quan chức năng và chính quyên địa
phương đế được trợ giúp, ứng cứu kịp thời.
d) Đối với các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường h ọ c...
- Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, di dời, kê cao thiết bị, vật tư, hàng hóa,
hóa chất, vật d ụ n g ... đảm bảo an toàn khi xảy ra ngập lụt.
- Tổ chức lực lượng bảo vệ tài sản.
Điều 4. Giai đoạn ứng phó ngập lụt
1. Đối với cơ quan chức năng
a) Các cấp, các ngành chuyển sang trạng thái chủ động ứng phó
- sẵn sàng điều chỉnh linh hoạt kế hoạch, phương án ứng phó với ngập lụt
trong bối cảnh Thành phố đang có dịch bệnh lây lan phải cách ly chống dịch phù
hợp theo hướng phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời,
hiệu quả trong tình hình hồ trợ từ bên ngoài gặp nhiều hạn chế. Đảm bảo công
tác phòng, chống dịch bệnh an toàn cho các thành viên tham gia Ban Chỉ huy
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của địa phương, đơn vị mình trong
trường họp phải tập trung chỉ đạo hoặc đi kiểm tra hiện trường cũng như
đảm bảo an toàn cho các lực lượng được huy động tham gia công tác ứng phó,
khắc phục hậu quả ngập lụt.
- sẵn sàng phương án phòng dịch cho người dân sơ tán phòng, tránh ngập
lụt khi Thành phố đang xảy ra dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; trong đó,
tập trung các nội dung như: cập nhật phương án sơ tán dân theo hướng tăng
cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung; chuẩn bị trang thiết bị, máy móc
cần thiết để phát hiện những người có nguy cơ lây nhiễm, giúp cho việc khoanh
vùng dập dịch nhanh chóng; sẵn sàng phương án huy động lương thực,
thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men, hóa chất,
chất khử trùng cho các địa điểm sơ tán dân, các khu cách ly tập trung, các bệnh
viện; lập danh sách các lực lượng phải huy động đế ứng phó ngập lụt trong
trường hợp dịch bệnh có khả năng diễn biến phức tạp, đặc biệt là lực lượng xung
kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở.
b) Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
Thành phố trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách; lãnh đạo ú y ban
nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, phường - xã - thị trấn trực
tiếp xuống các khu vực xung yếu để kiểm tra và chỉ đạo triên khai công tác ứng
phó ngập lụt.
c) Tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình mưa lớn,
triều cường, xả lũ và triển khai các phương án ứng phó của địa phương,
đơn vị mình.
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d)

M ột số nhiệm vụ cụ thể của các sở, ngành, đơn vị

- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn Thành phô phôi họp với Sở Xây dựng, Uy ban nhân dân thành phô
Thủ Đức và các quận - huyện xác định các khu vực bị cô lập, ngập sâu đê tập
trung huy động lực lượng, phương tiện, vật tư chi viện đúng mức cho quận huyện, phường - xã - thị trân đê xử lý tình huông giảm thiêu ngập lụt, sơ tán,
di dời, cứu trợ khẩn cấp.
- Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố,
Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Lực lượng Thanh niên xung phong
Thành phố, Thành Đoàn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các đơn
vị Thành phố và chính quyền địa phương trọng điểm triển khai lực lượng,
phương tiện (xe tải, xe buýt, ca nô, tàu, thuyền, xuồng...) tổ chức sơ tán, di dời
dân và tài sản của Nhân dân tại các khu vực ngập sâu, bị chia cẳt đến nơi tạm
cư, trợ giúp Nhân dân đi lại an toàn. Tổ chức trực ban nghiêm túc, tiếp nhận mọi
thông tin do người dân cung cấp thông qua tổng đài 114 để triến khai tố chức
thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cún hộ khi xảy ra ngập lụt kịp thời, hiệu quả,
đặc biệt là tại các khu vực bị ngập sâu.
- Sở Xây dựng (Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật), Công ty TNHH MTV
Thoát nước đô thị Thành phố, Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát Phòng cháy
chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ), Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ
Thủy lợi Thành phố triển khai lực lượng, vận hành trạm bơm, máy bơm
(cố định, cơ động) để bơm chống ngập tại các khu vực bị ngập sâu, chú trọng
đến các công trình ngầm, khu dân cư tập trung, bệnh viện, trường học, chợ,
kho tàn g ... đê tập trung xử lý.
- Sở Công Thương, ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố,
Hội Chữ thập đỏ Thành phố trợ giúp, cung ứng hàng hóa, chất đốt, lương thực,
thực phẩm thiết yếu... cho người dân phải sơ tán, di dời tránh ngập, cứu trợ
Nhân dân vùng ngập sâu, không để người dân thiếu đói. Liên hiệp Hợp tác xã
Thương mại Thành phố (Saigon Co-op) tổ chức các chợ tạm và xe bán hàng lun
động (bình ổn giá) tại các vùng ngập sâu, chia cắt để phục vụ nhu cầu sinh hoạt
thiết yếu hàng ngày của người dân.
- Tổng Công ty c ấ p nước Thành phố - TNHH M ột thành viên đảm bảo
nguồn nước sạch phục vụ cho những vùng bị ngập lụt, chia căt.
- Tổng Công ty Điện lực Thành phố - TNHH kịp thời cắt điện tại những nơi
bị ngập sâu; bảo vệ hệ thông truyên tải điện, trạm biên thê, hướng dân việc sử
dụng điện an toàn trong tình trạng ngập nước; đông thời, xử lý khăc phục nhanh
chóng sự cô đường dây tải điện bị hư hỏng, bô trí máy phát điện dự phòng đê
đảm bảo điện sinh hoạt cho khu vực ảnh hưởng.
- Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, Lực lượng Thanh niên xung
phong Thành phố triến khai lực lượng phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao
thông, nhất là các tuyến đường huyết mạch của Thành phố; cắm biến cảnh báo
tại các khu vực, tuyến đường nguy hiểm, bị ngập sâu đế người dân biết và hạn
chế đi lại. Huy động và cung ứng phương tiện vận tải để vận chuyến người, hàng
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hóa qua các khu vực nguy hiểm, ra khỏi vùng ngập sâu, bị chia cắt được an toàn,
đảm bảo giao thông huyết mạch tại các tuyến đường quan trọng, cửa ngõ ra vào
Thành phô, duy trì hiệu quả công tác chỉ đạo, chỉ huy, điêu hành thông suôt từ
Thành phố đến các quận - huyện, phường - xã - thị trấn, phục vụ công tác cứu
nạn, cứu hộ, cứu trợ xã hội, cung ứng các dịch vụ cần thiết cho khu vực bị ngập
lụt, chia cắt.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố
(Phòng Cảnh sát môi trường) kiêm tra, xử lý bảo đảm an toàn, không đê phát tán
nguồn ô nhiễm, chất độc hại (hóa chất, xăng dầu, rác th ải...) ra môi trường khi
xảy ra ngập lụt.
- Sở Xây dụng phối hợp với ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các
quận - huyện triển khai thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, xử lý đảm bảo an
toàn công trình, nhà ở, chung cư cũ, xuông câp, nhât là nhũng công trình ngâm,
công trình có dấu hiệu nứt, lún, nghiêng do bị ngập lụt; chỉ đạo thực hiện thu
dọn kịp thời cây xanh ngã, đố do mưa lớn gây ra.
- Công an Thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố triển
khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, các công trình trọng
điểm, tài sản của Nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp, ngăn ngừa các đôi
tượng xấu lợi dụng tình hình ngập lụt để trộm cắp, cướp giật.
- Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố), Hội Chữ thập đỏ
Thành phố: rà soát, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch, phương án ứng phó ngập lụt
cho phù hợp với tình hình thực tế trong điều kiện có dịch bệnh; sẵn sàng phương
án huy động dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men, hóa chất khử trùng, khấu trang y
tế... cho các địa điểm sơ tán dân, các khu vực cách ly, các bệnh viện; sẵn sàng
lực lượng và có biện pháp đảm bảo an toàn cho lực lượng được huy động.
Không để xảy ra gián đoạn, bị động trong quá trình vừa phải ứng phó ngập lụt
vừa phải đảm bảo an toàn về dịch bệnh.
- Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát tình hình ngập lụt, chia cắt để thông báo
quyết định cho học sinh nghỉ học kịp thời.
- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn
thông trên địa bàn Thành phô xây dựng và tô chức thực hiện phương án, kê
hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, bảo vệ đường dây viễn thông an
toàn khi xảy ra ngập lụt. Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Công an Thành phố và các
doanh nghiệp viễn thông đóng trên địa bàn Thành phố tổ chức kiếm tra, giám sát
và đôn đốc triển khai thực hiện quy trình định vị thuê bao di động phục vụ cứu
nạn, cứu hộ cho Nhân dân trên địa bàn Thành phô.
- Sở Nông nghiệp và Phát tri en nông thôn chỉ đạo:
+ Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, bắt buộc các chủ trại, cơ sở nuôi động vật
hoang dã hung dữ (cá sấu, g ấu ...) thực hiện phương án gia cố chuồng, trại đảm
bảo an toàn hoặc di chuyển đến nơi an toàn, không đế động vật nuôi sông
chuồng khi ngập lụt gây nguy hiếm cho cộng đồng.
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+ Chi cục Thủy sản chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phối
họp di dời dân, cứu nạn, cứu hộ; khuyên cáo nhân dân gia cô bờ ao, lông bè nuôi
thủy sản; thu mẫu kiểm tra môi trường nước, kịp thời thông báo các kêt quả
quan trắc, khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật để nhân dân chủ động trong nuôi
trồng thủy sản.
- Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố và các cơ
quan báo chí kịp thời thông tin và cảnh báo tình hình mưa lớn, triều cường,
tình trạng ngập lụt tại các khu vực, tuyến đường, thông báo hướng dẫn giao
thông của cơ quan chức năng để các tổ chức, Nhân dân biết và chủ động tự
phòng, tránh và ứng phó.
đ) Nhiệm vụ cụ thể của ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện, phường - xã - thị trấn
- Chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang, lực lượng chi viện, hồ trợ của
cấp trên và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tố chức cứu nạn, cứu hộ;
chủ động sơ tán, di dời dân ở các khu vực ngập sâu, bị chia cẳt đến nơi tạm cư
an toàn đã được xác định, đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần trước hêt là
lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho người
dân, vệ sinh môi trường, phòng dịch, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở
địa phương.
- Chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế quận - huyện, Trạm Y tế các
phường - xã - thị trấn huy động lực lượng y - bác sỳ tại chỗ, phương tiện,
thiết bị, thuốc men đế sơ cấp cứu, chữa bệnh cho người dân.
- Chỉ đạo lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở:
+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị điều tiết phân luồng giao thông đối với
các tuyến đường bị ngập lụt; hỗ trợ người và các phương tiện giao thông khi xảy
ra sự cố.
+ Tham gia hỗ trợ các cơ quan, đơn vị ứng trực tại các vị trí xung yếu,
các vị trí ngập cục bộ, các tuyến đường bị ngập sâu, đặc biệt là đối với các vị
trí cống thoát nước không có tấm lưới chắn rác, hố ga không có nắp hoặc bị
hư hỏng.
- Chuân bị nhiên liệu, huy động máy bơm nước cơ động của các cơ quan,
đơn vị và cá nhân trên địa bàn ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận huyện, phường - xã - thị trấn để thực hiện bơm chống ngập lụt.
- ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện có bờ bao loại
nhỏ ngăn triều (huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, Quận 12, quận Bình Thạnh,
huyện Bình Chánh ...): huy động và bố trí lực lượng Quản lý đê nhân dân, lực
lượng xung kích phòng chống thiên tai túc trực tại các khu vực xung yếu, chuân
bị sẵn sàng các loại vật tư (cừ tràm, bao tải cát - đất, vỉ tre, lưới B40, sẳt n eo...)
và dụng cụ, phương tiện cần thiết đe thực hiện gia cố ngay các đoạn bờ bao
xung yếu, khắc phục các đoạn bờ bao bị bể, tràn, không đế xảy ra sự cố gây ảnh
hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.
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2. Đối với người dân
a) Thường xuyên theo dõi thông tin, hướng dẫn của cơ quan chức năng,
chính quyền địa phương trên phương tiện truyền thông. Chú ý quản lý, chăm sóc
trẻ em, người già, người bệnh, người tàn tật an toàn khi nhà ở và khu vực xung
quanh nhà ở bị ngập.
b) Cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập nước, kể cả những khu vực
quen thuộc, chỉ đi qua khi chắc chắn không có nguy hiêm và có các lực lượng,
phương tiện hỗ trợ.
c) Tuân theo biển báo nguy hiểm hoặc hướng dẫn của những người có
trách nhiệm.
d) Không cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi, đặc biệt ở ven sông, rạch lớn.
đ) Ngắt nguồn điện bị ngập nước, cẩn thận kiểm tra khi sử dụng lại đồ điện
sau khi bị ngập nước; không tiếp xúc với nguồn điện khi đang ướt hoặc đang
đứng dưới nước.
e) Sử dụng nước sạch tiết kiệm, phòng khi thiếu nước sạch trong thời gian
bị ngập lụt kéo dài.
g) Ghi nhớ số tổng đài cún nạn, cứu hộ 114; cung cấp thông tin về tình
trạng ngập lụt tại khu vực sinh sống cho cơ quan chức năng và chính quyền địa
phương đê được trợ giúp, ứng cứu kịp thời.
h) Chủ động cho con em nghỉ học khi thấy không an toàn.
i) Chủ động tham gia công tác khắc phục hậu quả ổn định đời sống,
phục hồi sản xuất, xử lý môi trường, thực hiện nghiêm túc các quy định,
hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong tình huống đã hết ngập lụt nhưng
vẫn còn dịch bệnh.
3. Đối với các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường h ọ c...
a) Di dời thiết bị, hàng hóa, hóa chất, vật dụng... đến nơi an toàn.
b) Tạm ngừng sản xuất, hoạt động khi xảy ra ngập sâu, bị cô lập.
c) Bảo vệ tài sản, phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng ngập lụt đế trộm
cắp, cướp giật.
d) Chủ động cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi xảy ra ngập sâu, nguy hiểm.
đ) Cung cấp kịp thời tình hình thiệt hại cho các cơ quan chức năng, chính
quyền địa phương.
Điều 5. Giai đoạn khắc phục
1.
Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị Thành phố, Chủ tịch ú y ban nhân dân
thành phô Thủ Đức và các quận - huyện theo chức năng, nhiệm vụ triến khai
thực hiện các công việc sau
a) Đưa người dân sơ tán, di dời về nơi ở cũ an toàn, trật tự.
b) Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước sạch nhằm
đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho Nhân dân.
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c) Tổ chức lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, tình nguyện giúp
Nhân dân khắc phục hậu quả, bảo vệ trật tự và tài sản của Nhân dân trong khu
vực bị ngập lụt.
d) Đảm bảo giao thông thông suốt, sửa chữa đường sá, trường học, bệnh
viện, công sở, nhà ở, các công trình bị hư hỏng..., tố chức tiêu độc, khử trùng vệ
sinh môi trường, phòng dịch không đe dịch bệnh bùng phát, lây lan.
đ) Tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại theo đúng quy định và báo cáo về
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cún nạn câp trên.
2. Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố), Hội Chừ thập đỏ
Thành phố huy động lực lượng y - bác sĩ, các đội cấp cứu, phương tiện, thiết bị
để cún thương, điều trị bệnh nhân, phòng các bệnh thường mấc phải do ngập lụt
gây ra.
3. Tổng Công ty Điện lực Thành phố - TNHH đảm bảo an toàn mạng lưới
điện, huy động lực lượng và các phương tiện, thiết bịđể khôiphục đường dây
tải điện bị hư hỏng trong thời gian sớm nhất.
4. Sở Công thương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp
cơ, nâng giá, nhất là lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước sạch, vật liệu
dựng, nhiên liệu, chất đốt; chỉ đạo các công ty thương mại, siêu thị tố chức
hàng lưu động (bình ổn giá) để cung cấp đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phấm
Nhân dân.

đầu
xây
bán
cho

5. Căn cứ vào mức độ thiệt hại, nhu cầu cứu trợ và chế độ, chính sách;
Úy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, phường - xã - thị trấn
quyêt định sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình đế xử lý nhu cầu khấn cấp cho
việc khẳc phục hậu quả do do mưa lớn, triều cường và xả lũ gây ra.
Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương đã sử dụng nhưng chưa đáp
ứng được nhu cầu; ú y ban nhân dân phường - xã - thị trấn báo cáo ú y ban nhân
dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện tong hợp báo cáo Cơ quan Thường
trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố
(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Ke hoạch và Đầu tư tham mưu trình
Uy ban nhân dân Thành phố xem xét hồ trợ.
Phần III

L ự c LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THI ÉT BỊ
D ự KIẾN HUY ĐỘNG
Điều 6. Lực luọng
Lực lượng dự kiến huy động từ các sở, ngành, đơn vị Thành phố đến quận huyện, phường - xã - thị trấn tham gia công tác ứng phó tình trạng ngập lụt do
mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Thành phố đảm bảo gần 30.000
người. Trong đó, lực lượng nòng cốt của Thành phố là 4.240 người; lực lượng
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của quận - huyện là 9.356 người và lực lượng của các xã - phường - thị trấn là
16.020 người. Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lớn, triêu cường, xả lũ và
mức độ ảnh hưởng ngập lụt, thiệt hại xảy ra ở từng khu vực, Ban Chỉ huy Phòng
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố quyết định việc điêu động và
phân công, bô trí lực lượng đê chi viện cho các địa phương theo yêu câu.

(Đính kèm Phụ lục II).
Điều 7. Phương tiện, trang thiết bị
Phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động để ứng phó với tình trạng ngập
lụt gồm có phương tiện, trang thiết bị cơ động, chi viện của các sở, ngành, đơn
vị Thành phố và phương tiện, trang thiết bị tại chỗ của Uy ban nhân dân thành
phố Thủ Đức và các quận - huyện.

(Đính kèm Phụ lục III).
Phần IV
TỎ CHỨC THỤC HIỆN
Điều 8. Thực hiện cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất do Chủ tịch ủ y ban
nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Thủ Đức và các quận - huyện
trực tiếp chỉ huy, điều hành, phân công các lực lượng có mặt trên địa bàn mình
quản lý trong quá trình ứng phó với ngập lụt do triều cường, mưa lớn và xả lũ.
Căn cứ phương án này, ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện khấn trương xây dựng phương án chi tiết phòng, chông, ứng phó tình
trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ xảy ra trên địa bàn mình quản lý.
Đồng thời, chỉ đạo các phường - xã - thị trấn cụ thế hóa các biện pháp thực hiện
trên từng địa bàn dân cư đế chủ động triến khai thực hiện.
Điều 9. Khi xảy ra ngập lụt trên diện rộng, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ
huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố kịp thời tham mưu
cho ủ y ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, triển khai biện pháp huy động lực
lượng của Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố,
Công an Thành phố, Thành Đoàn, Lực lượng Thanh niên xung phong
Thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố, Công
ty TNHH M ột thành viên Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi Thành phố, ủ y ban
nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, phường - xã - thị trấn đế thực
hiện các yêu cầu trên.
Điều 10. Các sở, ngành, đơn vị, ủ y ban nhân dân thành phổ Thủ Đức và
các quận - huyện ưu tiên bố trí kinh phí hàng năm đế đầu tư đúng mức cho công
tác phòng, chống ngập lụt. Trong chỉ đạo, điều hành ứng phó cần tập trung lực
lượng, phương tiện ứng cứu hiệu quả các địa bàn bị ngập lụt sâu, khu vực ven
sông, ven biển, các khu dân cư bị chia cắt, cô lập để tránh xảy ra thiệt hại về
người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản; tổ chức khoanh vùng,
xử lý ô nhiễm môi trường ngay từ lúc phát sinh.
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Điều 11. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn Thành phố, ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện,
phường - xã - thị trấn thực hiện theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ
trách. Khi ngập lụt xảy ra tại các khu vực liên quan đên địa bàn lân cận thì phải
phối hợp, hỗ trợ với nhau để cùng ứng phó và khăc phục đạt hiệu quả.
Điều 12. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp,
các ngành thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
Phương án này được phổ biến đến tận phường - xã - thị trấn; thông tin rộng
rãi đến Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp và đăng tải trên trang thông tin
điện tử của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiêm cứu nạn Thành phô
(địa chỉ: http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn - mục “Phương án”)./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ

Phụ lục I
RỌNG ĐIẾM CẦN TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG,
ẢY RA MƯA LỚN KÉÒ DÀI, TRIÈƯ CƯỜNG, XẢ LŨ
_ hành kèm theo Quyết định sổ 811. /QĐ-UBND
'íxthảng 3 năm 2021 của ủ y ban nhân dân Thành phô)

STT

QUÀN HUYỆN

KHU V ự c TRỌNG ĐIẺM
SÓ
LƯƠNG

PHƯỜNG - XÃ - THỊ TRÁN
- Phường Thảo Điền: khu vực bờ sông Sài Gòn hẻm 16 đường Nguyễn Văn Hưởng, Khu phố 4;
- Phường An Khánh: khu vực bờ sông Sài Gòn thuộc
Khu phố 2;
- Phường An Lợi Đông;
- Phường Thủ Thiêm: khu vực ven sông Sài Gòn tổ 45 Khu phố 3; khu vực ven sông Sài Gòn - tổ 60
Khu phố 3; khu vực ven sông Sài Gòn - tố 79
Khu phố 6;
- Phường An Phú: tổ 16 Khu phố 2; tổ 20 Khu phổ 3;
- Phường Long Bình: khu vực cuối đường Long Sơn,
hẻm 38 Đường 10, bến đò Cây Me, cuối Đường 6 khu vực bến Sạn, bến đò Long Đại;
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Thành
phổ Thủ
Đức

44

- Phường Long Phước: khu phố Long Đại, khu phố
Lân Ngoài - dọc tuyến sông Đồng Nai, khu phố Trường
Khánh - khu vực cuối Đường 12, tổ 33 xóm Hen;
- Phường Linh Đông: khu dân cư Khu phố 7, 8;
- Phường Tam Phú: khu dân cư Khu phố 1,2;
- Phường Hiêp Bình Chánh: khu dân cư Khu phố 1, 2,
6, 8, 9;
- Phường Hiêp Bình Phước: khu dân cư Khu phố 1, 3,
4, 5, 6;
- Phường Bình Chiểu: khu dân cư Khu phố 1, 2;
- Phường Tam Bình: khu dân cư Khu phố 4, 5;
- Phường Trường Thọ: khu dân cư Khu phố 1, 2, 8, 9;
- Phường Linh Tây: khu dân cư Khu phố 4;
- Phường Linh Xuân: khu dân cư Khu phố 1, 4, 6;
- Phường Linh Trung: khu dân cư Khu phố 2.
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STT

QUÀN HUYỆN

KHU V ự c TRỌNG ĐIỂM
SỐ
LƯƠNG

PHƯỜNG - XÃ - THỊ TRÁN
- Xã Nhị Bình: Áp 3;
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Huyện
Hóc Môn

5

- Xã Đông Thạnh: khu vực cầu Bến Đá - Ấp 4; khu vực
rạch Cầu Mềnh - Ấp 3; khu vực ven rạch Bà Mai,
Bến Lội, Rạch Tra - Ấp 2; khu vực Thới Thuận - Áp 1.
- Xã Bình Mỹ: Áp 3, Ắp 5, Ẩp 7;
- Xã Trung An: ấp An Hòa, ấp Bốn Phú;

3

Huyện Củ
Chi

5

- Xã Phú Hòa Đông: khu dân cư rạch Nàng Âm,
rạch Láng The;
- Xã Phú Mỹ Hưng;
- Xã An Phú: khu vực ven sông Sài Gòn.
- Xã Bình Hưng: khu dân cư ven rạch Xóm Củi và
rạch Bà Lào - Ẩp 4, khu dân cư ven rạch Bà Lào Ẩp 4A;
- Xã Phong Phú: khu dân cư ven rạch Bà Lào đến
rạch Thủ Đảo - Áp 1, Ẩp 4;
- Xã Quy Đức: khu dân cư ven sông cần Giuộc Ấp 1, Ấp 4;
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Huyện
Bình
Chánh
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- Xã Đa Phước: khu dân cư ven sông cần Giuộc Ẩp 2, Áp 3;
- Xã Phạm Văn Hai: khu dân cư ven kênh An Hạ Ấp 5, Áp 6, Ấp 7;
- Xã Bình Lợi: khu dân cư ven kênh Xáng Ngang Ấp 1, Ấp 2;
- Xã Lê Minh Xuân: khu dân cư ven kênh Xáng
N gang-Ấ p 2, Ấp 5;
- Xã Tân Nhựt: khu dân cư ven sông chợ Đệm - Ấp 3,
Ấp 4.
- Thị trấn Nhà Bè: khu vực vành đai kè Phú Xuân sông Phú Xuân;
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Huyện
Nhà Bè

28

- Xã Phú Xuân: khu dân cư hẻm 64, hẻm 2771
(hẻm 869 cũ), hẻm 2829 (hẻm 917 cũ), hẻm 2873
(hẻm 963 cũ) trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát;
- Xã Nhơn Đức: khu dân cư khu vực xóm Đáy - Ấp 1,
khu dân cư ven sông Long Kiển - Ảp 2, khu dân cư
ven rạch Bà Lào - Ấp 4;
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STT

QUẬN HUỸỆN

KHU V ự c TRỌNG ĐIẺM
SO
LƯƠNG

PHƯỜNG - XÃ - THỊ TRÁN
- Xã Phước Lộc: khu vực Ap 1, Ap 2, Ap 3, Ap 4 hai bên bờ sông Phước Lộc, đường Đào Sư Tích,
đường Bờ Tây;
- Xã Phước Kiển: khu vực Ấp 1, Áp 4, Ẩp 3E ven rạch Ông Lớn và sông Phước Kiển;
- Xã Long Thới: khu dân cư Âp 1 - hẻm 541, hẻm
590, hẻm 602; Ấp 2 - hẻm 339, hẻm 403, hẻm 455,
hẻm 306, hẻm 484, hẻm 274 khu vực Ngã Ba Đình;
- Xã Hiệp Phước: khu vực Ấp 1, Ấp 2, Ẩp 3, Ấp 4 hai bên bờ rạch Giồng, rạch Lò, sông Kinh Lộ, sông
Soài Rạp, rạch Lò Than.
- Xã Long Hòa: khu dân cư ấp Đồng Hòa, ấp Đồng
Tranh, ấp Hòa Hiệp, ấp Long Thạnh;
- Xã Thạnh An: khu dân cư tổ 1, tổ 2 ấp Thạnh Hoà;
khu dân cư từ tổ 32 đến tổ 36 ấp Thạnh Bình;
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Huyện
Cần Giờ

33

- Xã Bình Khánh: khu dân cư Doi Mỹ Khánh và Tắc
Sông Chà - ấp Bình Mỹ, khu vực sông Lòng Tàu - ấp
Bình Trung, khu vực sông Nhà Bè - ấp Bình Trường,
khu dân cư ven sông Soài Rạp - ấp Bình Thạnh, khu
vực Tắc Tây Đen - ấp Bình Lợi, khu vực kênh Xáng ấp Bình An, khu vực ven sông Nhà Bè - ấp Bình
Thuận, khu vực ven sông Nhà Bè - ấp Bình Phước;
- Xã An Thới Đông: khu dân cư ấp An Hòa, ấp An
Bình, ấp An Đông, ấp An Nghĩa, ấp Doi Lầu,
ấp rạch Lá;
- Xã Tam Thôn Hiệp: khu dân cư ấp An Hòa, ấp An
Phước, ấp An Lộc, ấp Trần Hưng Đạo;
- Xã Lý Nhơn: khu dân cư Tân Điền, khu dân cư ấp
Lý Thái Bửu, ấp Lý Hòa Hiệp;
- Thị trấn cần Thạnh: khu dân cư khu phố Miễu Ba,
khu phố Miễu Nhì, khu phố Hưng Thạnh, khu phổ
Phong Thạnh, khu phố Giồng Ao.

7

Quận
Bình
Thạnh

- Phường 2: khu vực giáp rạch cầu Bông - từ tổ 1 đến tổ
14 Khu phố 1; tổ 43, 44, 48, 49, 50 Khu phố 2 đến tổ
39,40,51,52, 53 Khu phổ 3;
22

- Phường 11: khu vực giáp rạch Lăng - tổ 74 Khu phố 6
đến tổ 86, 87, 106 Khu phố 7;
- Phường 12: khu vực giáp rạch Lăng - tổ 24 Khu phố 2;
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- Phường 13: khu vực giáp rạch Lăng - tô 25, 32,
33A Khu phố 2; khu vực giáp sông Sài Gòn - tổ 35
Khu phố 2;
- Phường 15: khu vực giáp rạch cầu Bông - tố 6, 9, 10
Khu phố 1; tổ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37 Khu pho 2;
tổ 71, 72, 76, 77, 79 Khu pho 4;
- Phường 19: khu vực giáp rạch Văn Thánh - tổ 31, 32
Khu phổ 2;
- Phường 21: khu vực giáp rạch Văn Thánh - từ Khu
phố 1, 2, 3 đến tổ 1, 2, 3, 5, 16, 17, 29, 31, 34, 45, 50,
52,53,55, 56 Khu phố 4;
- Phường 22: khu vực giáp rạch Văn Thánh - tô 1, 3, 8
Khu phố 1; tổ 59 Khu phố 6 đến tổ 65, 77 Khu phố 7;
- Phường 24: khu vực giáp rạch cầu Sơn - tổ 15, 17
Khu phố 2; khu vực giáp rạch cầu Bông - từ tổ 30, 32,
34, 35 Khu phố 2 đến tổ 37, 38, 50, 55, 58, 61 Khu phố
3; khu vực giáp rạch Bà Láng - tô 39, 41 Khu phô 3;
- Phường 25: khu vực giáp sông Sài Gòn - tố 11, 12
Khu phố 1; khu vực giáp kênh Thanh Đa - tổ 91, 92, 94,
97 Khu phố 5;
- Phường 26: khu vực giáp rạch cầu Sơn - tổ 2, 4 Khu
phố 1; khu vực giáp rạch Bà Láng - tô 6, 7 Khu phô 1;
khu vực giáp rạch Tam Vàm Tắc đên sông Bình Triệu tổ 30 Khu phố 6;
- Phường 27: khu vực giáp rạch nhánh kênh Thanh Đa tổ 57 Khu phố 5;
- Phường 28: khu vực giáp sông Sài Gòn - tổ 23, 25, 26,
27, 30, 31, 32, 33, 34 Khu phố 2 và Khu phổ 3; khu vực
giáp rạch Cây Bàng - tổ 28, 29 Khu phố 2; khu vực giáp
rạch Cầu cống - to 24 Khu phổ 2; khu vực giáp rạch
Ông Ngữ - tổ 21 Khu phố 2.

- Phường 5: Khu phố 7; tổ 61 Khu phố 9; tổ 81
Khu phố 12;
8

Quận Gò
Vấp

20

- Phường 6: Khu phố 1, 5;
- Phường 13: tổ 2, 4, 5, 6 Khu phố 1; tổ 15 Khu phố 2,
tổ 19 - 23 Khu phố 3, 4;
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- Phường 14: tổ 1 Khu phố 1; tổ 12 Khu phổ 2; tổ 33
Khu phố 5; tổ 41, 42 Khu phố 6; tổ 55 Khu phố 7;
tổ 56 Khu phố 8; tổ 62, 63, 65, 66 Khu phố 9; tổ 77,
80, 81 Khu phố 11; tổ 87, 90 Khu phố 12;
- Phường 15: tổ 58, 59, 60, 61, 62 Khu phổ 8;
- Phường 17: tổ 1 đến tổ 7.
- Phường An Lạc: Khu phố 1, 2, 3, 4;
- Phường An Lạc A: Khu phố 1;

9

Quận
Bình Tân

19

- Phường Tân Tạo: Khu phổ 1;
- Phường Tân Tạo A: Khu phố 1, 2, 6;
- Phường Bình Trị Đông A: Khu phố 1, 2, 3, 7, 8, 9;
- Phường Bình Trị Đông B: Khu phố 11, 12, 13, 14.
- Phường 2: khu dân cư Khu phổ 4 - đường Trường
Sa đến ven kênh Nhiêu Lộc;
- Phường 3: khu dân cư khu vực tổ 11, khu dân cư
hẻm 440 Nguyễn Kiệm;
- Phường 4: khu dân cư Khu phố 3,4;
- Phường 5: khu dân cư Khu phố 2 - hẻm 56
Thích Quảng Đức;
- Phường 7: khu dân cư khu vực tổ 27, 28, 29, 30,
103, 104, 112;

10

Quận Phú
Nhuận

- Phường 8: khu dân cư Khu phố 1 - đường Nguyễn
Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Trương Quốc Dung;
18

- Phường 9: khu vực ngã 3 Hoàng Văn Thụ và
Hồ Văn Huê;
- Phường 10: khu dân cư Khu phố 1;
- Phường 11: chung cư 32 Lê Văn Sĩ, khu vực xung
quanh kênh Bao Ngạn;
- Phường 13: khu vực xung quanh kênh Nhiêu Lộc
Khu phố 3;
- Phường 15: tổ 14, 43;
- Phường 17: khu dân cư Khu phố 1, 3, 4 - từ Phan
Đình Phùng đến Đào Duy Từ đến Trường Sa.
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- Phường 6, 7, 8: khu vực đường Lý Thường Kiệt;
- Phường 10: đường Đồng Đen, Hồng Lạc;

11

Quận Tân
Bình

9

- Phường 11: đoạn cuối Phạm Phú Thứ, đoạn Ca Văn
Thỉnh - Phan Sào Nam, Đồng Đen - Bàu Cát,
Hồng Lạc - Phú Hòa; khu vực cầu số 1 - kênh Nhiêu
Lộc thuộc Liên phường 3, 4, 5;
- Phường 14 - khu vực Bàu Cát;
- Phường 15 - đường Phan Huy ích.
- Phường Tân Sơn Nhì: đường Trương Vĩnh Ký;

12

Quận Tân
Phú

7

- Phường Tân Quý: đường Tân Quý - đoạn từ Tân
Hương đến Gò Dầu;
- Phường Tân Thành: đường Trương Vĩnh Ký.
- Phường Nguyễn Thái Bình: hẻm 100 Nguyễn Công
Trứ, chung cư 35-37 Bến Chương Dương, chung cư 14
Tôn Thất Đạm, chung cư 46-48 Tôn Thất Đạm Khu phố 1, chung cư 146 Nguyễn Công Trứ, chung cư
47-57 Nguyễn Thái Bình - Khu phô 2, hẻm 95 Phó
Đức Chính, hẻm 108 Calmette - Khu phố 3, nhà tập thể
10-12 Yersin, chung cư 281 Nguyễn Công Trứ, hẻm 1
Yersin - Khu phố 4, chung cư 71-73 Calmette, chung
cư 284-286 Nguyễn Công Trứ - Khu phố 5, chung cư
61 Trần Hưng Đạo, chung cư 59 Lê Thị Hông Gâm Khu phố 6;

13

Quận 1

49

- Phường Cô Giang: khu dân cư hẻm 329 Trần Hưng
Đạo, chung cư Cô Giang, khu dân cư hẻm 233
Bến Chương Dương, khu tạm cư kinh tế mới tại hẻm
42 Trần Đình Xu;
- Phường Cầu Kho: khu dân cư Dạ Lữ Viện - các hẻm
42-46 Nguyễn Văn Cừ;
- Phường Cầu Ông Lãnh: khu dân cư hẻm 3 Yersin,
khu vực chợ Cầu Muối, hẻm 15 Cô Băc, hẻm 48
Cô Bắc, hẻm 182 Đe Thám;
- Phường Nguyễn Cư Trinh: khu dân cư Khu phố 1, 2
đường Trần Đình Xu; khu dân cư Khu phô 3, 4, 5 - tứ
giác Nguyễn Cư Trinh, Trần Đình Xu, Nguyễn Trãi,
Cống Quỳnh; khu dân cư Khu phố 5, 6 - tam giác
Phạm Viết Chánh, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Trãi;
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- Phường Tân Định: khu dân cư dọc theo kênh Nhiêu
Lộc Thị Nghè từ Khu phổ 1 đến Khu phố 6, khu dân
cư Khu phố 4, khu dân cư Khu phổ 5 hẻm Văn Hiên,
khu dân cư Khu phố 6, khu dân cư Khu phố 7, khu dân
cư Khu phố 8, khu dân cư Khu phố 9;
- Phường Phạm Ngũ Lão: khu dân cư Khu phố 1, 2
hẻm 241 Phạm Ngũ Lão; khu dân cư Khu phô 3 hẻm
120 Trần Hưng Đạo; khu dân cư Khu phố 4 đường Đỗ
Quang Đẩu; khu dân cư Khu phố 5 hẻm 162 Bùi Thị
Xuân, hẻm 282 cống Quỳnh;
- Phường Đa Kao: khu dân cư Khu phố 2 dọc kênh
Nhiêu Lộc - Thị Nghè, khu dân cư Khu phô 1;
- Phường Ben Nghé: cảng Bạch Đằng và dọc tuyến
đường giáp ranh sông Sài Gòn, khu dân cư hẻm 5
Nguyễn Trung Ngạn, khu dân cư đường Ngô Văn Năm;
- Phường Bến Thành: hẻm 24 Thủ Khoa Huân, hẻm
115 Nguyễn Du, hẻm 58 Trương Định, hẻm 41
Nguyễn Văn Tráng.
- Phường 1: cư xá đường sắt Lý Thái Tố;
- Phường 3: số 51/59 Cao Thắng, số 09 Bàn Cờ;
- Phường 4: hẻm Nguyễn Đình Chiểu, đường số 4 cư
xá Đô Thành;

14

Quận 3

43

- Phường 5: hẻm 306/33 Nguyễn Đình Chiểu, 328
Nguyễn Đình Chiểu, 406 Nguyễn Thị Minh Khai, 241
Nguyễn Đình Chiểu, 263 Nguyễn Đình Chiểu, hẻm
02 Cao Thăng và đường Nguyên Sơn Hà, nhà tập thê
456 Nguyễn Thị Minh Khai, nhà tập thể 220 Võ Văn
Tần, nhà tập thể 362-364 Võ Văn Tần, chung cư 450
Nguyễn Thị Minh Khai;
- Phường 9: chung cư 13C Kỳ Đồng, chung cư 14/12
Kỳ Đồng, chung cư 16/8 Kỳ Đồng, chung cư 86 Nguỵễn
Thông, hẻm 128 Bà Huyện Thanh Quan, hẻm 85 cống
hộp rạch Bùng Binh, hẻm 525 Lý Chính Thăng;
- Phường 10: nhà tập thể 288 Cách Mạng Tháng Tám
và 192 Cách Mạng Tháng Tám;
- Phường 11: đường Hoàng Sa dọc kênh Nhiêu Lộc
đến Thị Nghè - Khu phố 4, 5, 6;
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- Phường 12: phía sau Trường Đoàn Thị Điêm;
- Phường 13: chung cư lô c Trần Quang Diệu,
hẻm 195 Lê Văn Sỹ, hẻm 31/10 Lê Văn Sỹ, hẻm 46
Trần Quang Diệu, dân cư dọc tuyến đường
Trường Sa;
- Phường 14: hẻm 136 Trần Quang Diệu, dân cư dọc
tuyến đường Trường Sa - tiếp giáp quận Phú Nhuận;
- Phường Võ Thị Sáu: số 57, 59 Phạm Ngọc Thạch;
67 Phạm Ngọc Thạch, 42 Trần Cao Vân, chung cư 72
Trương Quyền, chung cư 86 Trương Quyền, chung cư
72/8 Trần Quốc Toản, hẻm 47/29 Trần Quốc Toản,
nhà tập thể 443 Hai Bà Trưng, hẻm 475/32 Hai Bà
Trưng, hẻm 475/50 Hai Bà Trưng.
- Phường 2: tổ 3 - 7 Khu phố 1; tổ 13, 22 Khu phố 2;
tổ 29 Khu phố 3;
- Phường 3: tổ 1, 2, 3, 6 Khu phổ 1;
- Phường 4: tổ 1 Khu phố 1; tổ 5, 7 Khu phố 2; tổ 7,
8, 11, 10° 16 Khu phổ 3; tổ 9, 13, 28 tuyến Tôn Thất
Thuyết Khu phố 4;

15

Quận 4

8

- Phường 8: khu vực Trường Vân Đồn và Trường Ben
Cảng Khu phố 2;
- Phường 10: tuyến đường Vĩnh Khánh;
- Phường 15: tuyến đường Tôn Thất Thuyết Khu phố 2, 3; giao lộ Tôn Thất Thuyết - Tôn Đản;
- Phường 16: tuyến đường Tôn Thất Thuyết;
- Phường 18: giao lộ Trường Đình Hợi - Tôn Thất
Thuyết, tuyến đường Tôn Thất Thuyết.
- Phường 1: dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt, dọc kênh
Bến Nghé, kênh Tàu Hủ;
- Phường 2: Khu phổ 2 - đoạn từ Trần Hưng Đạo đến
hẻm 120 đường Trần Bình Trọng, hẻm 58 Lê Hồng
Phong đến hẻm 159 Trần Hưng Đạo - Khu phố 4;

16

Quận 5

15

- Phường 4: khu vực Công viên Âu Lạc - gần mũi tàu
vòng xoay Nguyễn Văn Cừ;
- Phường 7: khu vực hẻm 90 đường Trần Hưng Đạo;
- Phường 9: khu tứ giác đường Trần Nhân Tôn đường Sư Vạn Hạnh - đường Hùng Vương - hẻm
190 Sư Vạn Hạnh;
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- Phường 11: chung cư 440 Trần Hưng Đạo, cụm
chung cư 206/1-206/34 Trần Hưng Đạo, chung cư
47-49 Ngô Quyền, chung cư 3-23 Phù Đổng Thiên
Vương, nhà 8A Phú Đinh;
- Phường 14: chung cư 850-854 Nguyễn Trãi, khu
dân cư dọc đường Hồng Bàng - từ xóm Voi đên
đường Đỗ Ngọc Thạch.

17

Quận 6

4

Đường sổ 26, khu dân cư Bình Phú, đoạn nút giạo
thông An Dương Vương - Phan Anh, đâu các tuyên
hẻm kết nôi với đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gôm.
- Phường Phú Mỹ: các hộ dân sống ven sông Phú
Xuân từ chung cư Đức Khải đến quán Sông Quê 1 tổ 15 đến tổ 18, Khu phố 2;
- Phường Phú Thuận: bến đò Cảng dầu thực vật tổ
21, Khu phố 2 ven rạch Tam Đệ;
- Phường Tân Thuận Tây: các hộ dân ven tuyến
đường Trần Xuân Soạn đến dọc bờ kênh Tẻ Khu phố 5 (tổ 3), Khu phố 4 (tổ 1, 3), Khu phố 3
(tổ 1, 2, 8, 9);

18

Quận 7

10

- Phường Tân Phong: khu dân cư ven rạch Đĩa 1 tổ 2, 7 Khu phố 1; khu dân cư ven rạch Bàng Khu phổ 1, 2;
- Phường Bình Thuận: khu dân cư ven ao cá
Hương Tràm - Khu phố 2 (tổ 7, 8, 9); khu dân cư ven
ao cá Hương Tràm và rạch Cả cẩm (tố 17, 19);
- Phường Tân Hưng: khu dân cư ven sông Ông Lớn Khu phố 3, 5; khu dân cư ven rạch Bàng - Khu phố
1;
- Phường Tân Phú: khu ký túc xá Trường Cao đăng
Bán công Công nghệ và Quản trị kinh doanh.
- Phường 1: khu dân cư ven sông rạch Ông Lớn Khu phố 1 đến Khu phố 5;

19

Quận 8

48

- Phường 2: bờ sông ven kênh Đôi, bờ sông ven sông
kênh Xáng;
- Phường 3: khu vực cuối hẻm 154 Âu Dương,
khu vực hẻm 304 Phạm Thế Hiển, khu vực hẻm
451/16 Phạm Thế Hiển, khu vực hẻm 314/151
Âu Dương Lân;

10

STT

QUÁN HUYỆN

KHU V ự c TRỌNG ĐIỂM
SỐ
LƯƠNG

PHƯỜNG - XÃ - THỊ TRÁN
- Phường 4: bờ Nam kênh Đôi, bờ bao tổ 119 đến tổ
123 Khu phố 8, hai bên bờ Rạch Du, chung cư Phạm
Thế Hiển, tuyến đường 17, tuyến đường Hô Biêu
Chánh, khu dân cư Khu phố 10;
- Phường 5: khu vực rạch Bồ Đe;
- Phường 6: khu vực ven kênh Đôi, khu vực ven rạch
Bà Tàng;
- Phường 7: khu vực ven sông cần Giuộc, khu vực
ven sông Chợ Đệm - khu D (Khu phố 6), khu vực có
nhà trên kênh Đôi - Khu phố 1, 2;
- Phường 8: khu vực ven kênh Đôi - Khu phố 1;
- Phường 9: các hộ dân dọc tuyến bờ bắc kênh Đôi;
- Phường 10: bến Nguyễn Duy;
- Phường 12: nhà ven kênh Đôi;
- Phường 13: chung cư 505 Bình Đông;
- Phường 14: tổ 11, 12, 13 Khu phố 1; tổ 16, 17, 18,
19 Khu phố 2; tổ 40, 44 Khu phố 3; tổ 65, 67
Khu phố 4; tổ 70, 72 Khu phố 5;
- Phường 15: khu vực bên hông cầu kênh Ngang số 2,
khu vực dốc cầu kênh Ngang số 2, khu vực bên hông
cầu kênh Ngang số 3 - cầu Vạn Nguyên, khu vực bên
hông cầu kênh Ngang số 3, khu vực ngã ba Mễ Cốc Mai Hắc Đế, khu vực ngã ba Lưu Hữu Phước Mai Hắc Đế, khu vực ngã ba Mễ Cốc - Rạch Cát, khu
vực ngã ba Rạch Cát - Lưu Hữu Phước;
- Phường 16: khu vực rạch Ruột Ngựa, khu vực rạch
Nước Lên, khu vực rạch Nhỏ.
- Phường 2: lô F, H, I, K, L, M, N, 0 , p, Q, R,

s, T,

u, V, X, Y chung cư Ngô Gia Tự;
20

Quận 10

4

- Phường 7: lô K, L, M, N, 0 , Q, R chung cư Nguyễn
Kim;
- Phường 9: lô A, B,

c, D, E, F chung cư Ấn Quang.

- Phường 1: hẻm 36A, 36B, 36C, 36D đường
Hồng Bàng;
21

Quận 11

10

- Phường 2: tuyến đường Hàn Hải Nguyên;
- Phường 3: kênh cầu Mé;

11
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- Phường 4: các tuyên đường thuộc Khu phô 1, tuyên
đường Tạ Uyên;
- Phường 6: hẻm 155 Phó Cơ Điều;
- Phường 11: chung cư Thiên Phú, chung cư Kim Hoa;
- Phường 12: tuyến đường Tôn Thất Hiệp;
- Phường 13: hẻm 148 Tôn Thất Hiệp, đường Tôn Thất
Hiệp - đoạn Lãnh Bình Thăng đến Lê Thị Bạch Cát.
- Phường An Phú Đông: Khu phố 1, 2, 3, 5;
- Phường Thạnh Lộc: Khu phố 1, 2, 3A, 3C;
- Phường Thạnh Xuân: Khu phố 3, 4;
- Phường Đông Hưng Thuận: đường Nguyễn Văn
Quá;

22

Quận 12

23

- Phường Tân Thới Hiệp: tổ 20, 20A, 20B - Khu phố
1A;
- Phường Tân Chánh Hiệp: tổ 6, 7, 9, 10 - Khu phố 1;
- Phường Hiệp Thành: Khu phố 1,3;
- Phường Thới An: tổ 1, 2- Khu phố 1;
- Phường Tân Thới Nhất: Khu phố 4.

Tổng cộng
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ

Phụ lục II
ƯỢNG D ự KIÉN HUY ĐỘNG
•

•

•

kèm theo Quyết định sổ ố±l_ /QĐ-UBND
g 3 năm 2021 của ủ y ban nhân dân Thành phô)

Đơn vị: người
L ự c LƯỢNG

STT

THÀNH
PHỐ

QUẬN,
HUÝỆN

PHƯỜNG,
XÃ, THỊ
TRÁN

TỎNG
CỘNG

2.856

3.220

6.816

1

Quân sự

740

2

Bộ đội Biên phòng

400

3

Công an

1.100

2.000

4

Y tế

500

1.100

1.600

5

Hội Chữ thập đỏ

100

900

1.000

6

Doanh nghiệp Công ích

1.000

1.000

7

Công ty TNHH MTV
Thoát nước đô thị

400

400

8

Công ty TNHH MTV QL
KT dịch vụ Thủy lợi

200

200

9

Thanh niên xung phong

800

800

10

Lực lượng xung kích
Tổng cộng các lực lượng

4.240

400
600

3.700

1.500

12.200

13.700

9.356

16.020

29.616

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục III
PHƯƠNG TIỆN, TRANG THỈÉT BỊ D ự KIÉN HUY ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định s ố Ô1L/QĐ-UBND
ngày ±A tháng 3 năm 2021 của Uy ban nhân dân Thành phô)

STT

1

2

3

4

5

PHƯƠNG TIỆN,
TRANG THIÉT BỊ

Xe tải

Xe cứu hộ

Xe cứu thương

Xe chuyên dụng các
loại

Ca nô

ĐƠN
VỊ
TÍNH

chiếc

chiếc

chiếc

SỐ
LƯỢNG

114

26

13

chiếc

67

chiếc

81

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

TP.Thủ Đức (23); Công ty
TNHH MTV QLKT dịch vụ
Thủy lợi (4); Bộ Tư lệnh TP (2);
Công an TP (2); Quận 1 (7);
Quận 3 (4); Quận 4 (2); Quận 7
(6); Quận 8 (2); Quận 10 (5);
Quận 12 (1); cần Giờ (54); Bình
Chánh (2).

Công an TP (4); Sở Y tể (10);
Bộ Tư lệnh TP (1); Quận 4 (1);
Quận 11 (10).

TP.Thủ Đức (2); Công an TP (2);
Bộ Tư lệnh TP (1); Hội Chữ thập
đo (1); Quận 3 (2); quận Bình
Tân (1); cần Giờ (4).
TP.Thủ Đức (20); Công an TP
(7); Lực lượng TNXP TP (1);
Bộ Tư lệnh TP (4); Công ty
TNHH MTV QLKT dịch vụ
Thủy lợi (4); Quận 4(1); Quận 7
(4); Quận 10 (6); cần Giờ (11);
Nhà Bè (2).

TP.Thủ Đức (5); BCH Bộ đội
biên phòng TP (37); Bộ Tư lệnh
TP (5); Công an TP (5); Lực

2

STT

PHƯƠNG TIỆN,
TRANG THIÉT BỊ

ĐƠN
VỊ
TÍNH

SỐ
LƯỢNG

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
lượng TNXP TP (2); Chi cục
Thủy sản (1); Công ty TNHH
MTV QLKT dịch vụ Thủy lợi
(1); Thanh tra Sở Giao thông
vận tải (3); Quận 8 (1); Quận 12
(1); Gò Vấp (1); Cần Giờ (14);
Nhà Bè (3); Bình Chánh (2).

6

Xuồng cứu hộ

chiếc

50

Công an TP (12); Bộ Tư lệnh TP
(2); Lực lượng TNXP TP (7);
Cong ty TNHH MTV QLKT
dịch vụ Thủy lợi (1); Quận 7
(i); Quận 8 (1); Quạn 12 (5);
Hóc Môn (1); Tân Phú (1); cần
Giờ (9); Nhà Bè (3); Bình
Chánh (7).

7

Ghe cứu hộ

chiếc

53

Công an TP (2); Lực lượng
TNXP TP (3); cần Giờ (48).

8

Tàu tìm kiếm cứu nạn

chiếc

14

Cảng vụ Hàng hải TP (5); BCH
Bộ đội biên phòng TP (2); Chi
cục Thủy sản (2); cần Giờ (5).

323

TP.Thủ Đức (30); Công an TP
(5); Bộ Tư lệnh TP (2); Lực
lượng TNXP TP (15); Chi cục
Thủy sản (2); Công ty TNHH
MTV QLKT dịch vụ Thủy lợi
(35); Sở Lao động TBXH (140);
Quận 4 (15); Quận 6(1); Quận 7
(3); Quận 8 (11); Quận 10 (7);
Quận l i (3); Quận 12 (14); Củ
Chi (9); Tân Phú (6); Tân Bình
(2); Gò Vấp (7); cần Giờ (4);
Nhà Bè (5); Bình Chánh (13).

9

Máy bơm nước

cái

3

STT

10

11

12

PHƯƠNG TIỆN,
TRANG THIÉT BỊ

Máy phát điện

Máy cắt bê tông

Máy khoan đục bê tông

ĐƠN
VỊ
TÍNH

cái

cái

cái

SỚ
LƯỢNG

274

90

112

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

TP.Thủ Đức (31); BCH Bộ đội
biên phòng TP (3); Công an TP
(85); Bộ Tư lệnh TP (1); Lực
lượng TNXP TP (12); Cảng vụ
Hàng hải TP (6); Chi cục Thủy
sản (2); Công ty TNHH MTV
QLKT dịch vụ Thủy lợi (8); Sở
Lao động TBXH (23); Thanh
tra Sở Giao thông vận tải (1);
Quận 1 (3); Quận 3(1); Quận 4
(8); Quạn 6 (3); Quận 7 (8);
Quận 8 (2); Quận 10 (6); Quận
11 (7); Quận 12 (11); Binh Tân
(3); Hóc Môn (4); Tân Bình
(6); Tân Phú (16); Phú Nhuận
(6); Gò Vấp (1); cần Giờ (22);
Nhà Bè (6); Bình Chánh (4).

TP.Thủ Đức (3); BCH Bộ đội
biên phòng TP (3); Bộ Tư lệnh
TP (2); Công an TP (18); Quận
1 (3); Quận 6 (11); Quận 7 (5);
Quận 8 (1); Quận 10 (4); Quận
12 (5); Bình Tân (5); Hóc Môn
(1); Củ Chi (1); Tân Bình (7);
Tân Phú (2); Phú Nhuận (5);
Cần Giờ (6); Nhà Bè (5); Bình
Chánh (3).

TP.Thủ Đức (18); Công an TP
(14); Bộ Tư lệnh TP (1); Lực
lượng TNXP TP (2); Công ty
TNHH MTV QLKT dịch vụ
Thủy lợi (4); Sở Lao động
TBXH (5); Quận 1 (2); Quận 4
(12); Quận 7 (3); Quận 8 (5);
Quận 10 (4); Quận 12 (8);
Tân Bình (4); Bình Tân (3);
Phú Nhuận (5); cần Giờ (10);
Nhà Bè (6); Bình Chánh (3);
Tân Phú (1).

4

STT

13

14

PHƯƠNG TIỆN,
TRANG THIÉT BỊ

Máy hàn cắt kim loại

Máy bộ đàm

ĐƠN
VỊ
TÍNH

cái

cái

cái

SÓ
LƯỢNG

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

23

Lực lượng TNXP TP (2); Công ty
TNHH MTV QLKT dịch vụ Thủy
lợi (9); Sở Lao động TBXH (12).

396

TP.Thủ Đức (17); Lực lượng
TNXP TP (158);
Chi cục
Thủy sản (6); Quận 3 (2);
Quận 4 (42); Quận 6 (13);
Quân 7 (40); Quận 8 (10);
Quận 10 (30); Quận 12 (10);
Tân Bình (10); Tân Phú (3);
Phú Nhuận (10); cần Giờ (33);
Nhà Bè (2); Bình Chánh (10).

22

Công an TP (5); Bộ Tư lệnh TP
(2); Quận 1 (2); Quận 3 (3);
Quận 4 (2); Quận 6(1); Quận 10
(1); Quận 12 (2); Gò vấp (1);
Bình Chánh (2); Tân Phú (1).

15

Nệm hơi cứu hộ

16

Thiết bị banh cắt thủy
lực

bộ

12

17

Dụng cụ cứu hộ đa năng

bộ

3

Bộ Tư lệnh TP (1); Công an TP
(1); Nhà Bè (1).

18

Thiết bị cứu hộ trong
khôna gian hẹp

cái

1

Bộ Tư lệnh TP (1).

19

20

Bộ dây leo cứu nạn

Đèn cứu hộ

bộ

cái

59

112

Công an TP (6); Gò vấp (3);
Tân Phú (3).

Bộ Tư lệnh TP (2); BCH Bộ đội
biên phòng TP (8); Lực lượng
TNXP TP (10); Quận 3 (39).

TP.Thủ Đức (13); BCH Bộ đội
biên phòng TP (4); Bộ Tư lệnh
TP (5); Công an TP (12); Sở Xây
dựng (10); Quận 1 (12); Quận 3
(2); Quận 8 (5); Quận 10 (14);
Tân Bình (7); cần Giờ (7); Bình
Chánh (2); Gò vấp (16).

5

STT

21

22

23

PHƯƠNG TIỆN,
TRANG THIÉT BỊ

Áo phao

Phao tròn

Phao bè

ĐƠN
VỊ
TÍNH

cái

cái

cái

SỐ
LƯỢNG

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

18.449

TP.Thủ Đức (1.720); BCH Bộ
đội biên phòng TP (1138); Bộ
Tư lệnh TP (470); Công an TP
(2192); Lực lượng TNXP TP
(895); Chi cục Thủy sản (600);
Công ty TNHH MTV QLKT
dịch vụ Thủy lợi (140); Thanh
tra Sở Giao thông vận tải (40);
Quận 1 (211); Quận 3 (205);
Quận 4 (498); Quận 6 (420);
Quận 7 (764); Quận 8 (621);
Quận 10 (174); Quận 11 (156);
Quận 12 (772); Binh Tân (340);
Hóc Môn (400); Củ Chi (307);
Tân Bình (170); Tân Phú (110);
Phú Nhuận (250); cần Giờ
(4.029); Nhà Bè (949); Bình
Chánh (719); Gò vấp (310).

10.525

TP.Thủ Đức (623); BCH Bộ
đội biên phòng TP (920); Bộ
Tư lệnh TP (560); Công an TP
(1795); Lực lượng TNXP TP
(40); Chi cục Thủy sản (411);
Thanh tra Sở Giao thông vận
tải (10); Quận 1 (109); Quận 3
(39); Quận 4 (247); Quận 6
(50); Quận 7 (532); Quận 8
(650); Quận 10 (10); Quận 11
(75); Quận 12 (100); Binh Tân
(260); Hóc Môn (170); Củ Chi
(248); Tân Bình (110); Tân
Phú (80); Phú Nhuận (250);
Cần Giờ (1450); Nhà Bè
(892); Bình Chánh (595); Gò
Vấp (230).

172

TP.Thủ Đức (31); BCH Bộ đội
biên phòng TP (15); Bộ Tư lệnh
TP (20); Công an TP (28); Lực
lượng TNXP TP (6); Quận 6 (4);
Quận 7 (4); Quận 8 (7); Quận 4
(1); Quận 12 (12); Phú Nhuận
(5); Cần Giờ (9); Nhà Bè (2);

6

STT

PHƯƠNG TIỆN,
TRANG THIÉT BỊ

ĐƠN
VỊ
TÍNH

SỔ
LƯỢNG

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
Bình Chánh (27); Gò Vâp (1).

24

25

Phao cầm tay

Phao dây

cái

cuộn

1.500

Lực lượng TNXP TP (1.500).

141

TP.Thủ Đức (17); Công an TP
(9); Quận 8 (65); Quận 12 (20);
Bình Chánh (30).

26

Bộ đồ lặn

bộ

63

BCH Bộ đội biên phòng TP (8);
Bộ Tư lệnh TP (20); Công an TP
(34); Chi cục Thủy sản (1).

27

Quần áo bảo hộ

bộ

105

TP.Thủ Đức (65); Bộ Tư lệnh
TP (40).

28

Găng tay chuyên dụng

đôi

1.866

Quận 4 (60); Quận 11 (160); Tân
Phú (33); Nha Bè (437); Bình
Chánh (6); Gò vấp (1.170).

29

Găng tay cách điện

đôi

16

TP.Thủ Đức (10); Công an TP (6).

30

ủng cách điện

đôi

15

TP.Thủ Đức (10); Công an TP
(4); Lực lượng TNXP TP (1).

2.125

TP.Thủ Đức (220); Bộ Tư lệnh
TP (40); Công an TP (10); Công
ty TNHH MTV QLKT dịch vụ
Thủy lợi (145); Quận 1 (200);
Quận 4 (70); Quận 6 (50); Quận
7 (460); Quận 8 (5); Quận io
(80); Quận 11 (164); Binh Tân
(168); Binh Thạnh (110); Hóc
Môn (20); Tân Bình (20); Nhà
Bè (176); Bình Chánh (120);
Tân Phú (67).

31

ủng cao su

đôi

7

STT

32

33

34

35

PHƯƠNG TIỆN,
TRANG THIÉT BỊ

Thang các loại

Ống nhòm

Loa phóng thanh cầm
tay

Nhà bạt các loại

ĐƠN
VỊ
TÍNH

cái

cái

cái

cái

SỐ
LƯỢNG

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

366

TP.Thủ Đức (54); Bộ Tư lệnh
TP (10); Công an TP (10); Lực
lượng TNXP TP (2); Quận 1
(12); Quận 3 (19); Quận 4 (21);
Quận 8 (15); Quận 10 (75);
Quận 11 (24); Quận 12 (4); Hóc
Môn (22); Tân Bình (10); Tân
Phú (23); Phú Nhuận (18); Gò
Vấp (11); Cần Giờ (9); Nhà Bè
(15); Bình Chánh (12).

113

TP.Thủ Đức (3); BCH Bộ đội
biên phòng TP (6); Công an TP
(38); Cảng vụ Hàng hải TP (3);
Lực lượng TNXP TP (6); Chi
cục Thủy sản (8); Quận 4 (8);
Quận 7 (5); Quận 12 (8); Phú
Nhuận (5); Gò vấp (4); cần Giờ
(15); Bình Chánh (4).

907

TP.Thủ Đức (147); BCH Bộ đội
biên phòng TP (10); Công an TP
(44); Lực lượng TNXP TP (7);
Chi cục Thủy sản (2); Quận 1
(20); Quận 4 (46); Quận 6 (32);
Quận 7 (48); Quận 8 (21); Quận
10 (29); Quận 11 (32); Quận 12
(23); Bình Tân (7); Hóc Môn (6);
Củ Chi (24); Tân Bình (20); Tận
Phú (17); Phú Nhuận (2); Gò vấp
(248); Cần Giờ (32); Nhà Bè
(37); Bình Chánh (53).

320

TP.Thủ Đức (20); Bộ Tư lệnh
TP (95); Công an TP (63); Lực
lượng TNXP TP (5); Cảng vụ
Hàng hải TP (3); Công ty
TNHH MTV QLKT dịch vụ
Thủy lợi (7); Lao động TBXH
(7); Quận 3 (2); Quận 4 (17);
Quận 7 (14); Quận 10 (6);
Quận 11 (2); Quận 12 (4);
Bình Tân (1); Củ Chi (4); Hóc
Môn (2); Tân Bình (16); Tân
Phú (2); Phú Nhuận (5); cần

STT

PHƯƠNG TIỆN,
TRANG THIỂT BỊ

ĐƠN
VỊ
TÍNH

SÓ
LƯỢNG

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
Giờ (10); Nhà Bè (13); Bình
Chánh (18).

36

37

38

39

Bao đựng cát

Cưa sắt cầm tay

Búa các loại

Kem cộng lực

cái

cái

cái

cái

52.086

TP.Thủ Đức (10.000); Quận 8
(1.400); Bình Tân (3.845); Hóc
Môn (5.400); Tân Bình (10.000);
Gò Vấp (9.000); Cần Giờ (2.000);
Bình Chánh (9.700); Nhà Bè (741).

148

Công an TP (4); Quận 3 (7);
Quận 4 (9); Quận 8 (16); Quận
11 (4); Bình Thạnh (2); Bình
Tân (50); Phú Nhuận (10); Nhà
Bè (46).

654

TP.Thủ Đức (74); Lực lượng
TNXP TP (10); Công ty TNHH
MTV QLKT dịch vụ Thủy lợi
(19); Sở Xây dựng (1); Công an
TP (10); Quận 1 (99); Quạn 3
(5); Quận 4 (24); Quận 7 (12);
Quận 8 (23); Quạn 10 (34);
Quận 11 (58); Quận 12 (13);
Bình Tân (11); Hóc Môn (19);
Củ Chi (12); Tân Bình (43);
Tân Phú (13); Phú Nhuận (80);
Gò Vấp (12); Nhà Bè (77);
Bình Chánh (5).

430

TP.Thủ Đức (32); Công an TP
(62); Lực lượng TNXP TP (2);
Quận 1 (88); Quận 3 (10);
Quận 4 (30); Quận 10 (3);
Quận 11 (19); Quận 12 (2);
Bình Tân (19); Hóc Môn (16);
Củ Chi (3); Tân Bình (25);
Tân Phú (9); Phú Nhuận (17);
Gò Vấp (4); Cần Giờ (7); Nhà
Bè (53); Bình Chánh (29).

9

STT

40

41

PHƯƠNG TIỆN,
TRANG THIỂT BỊ

Cuốc và xẻng

Xà beng

ĐƠN
VỊ
TÍNH

cái

cái

SỐ
LƯỢNG

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

2.587

TP.Thủ Đức (233); BCH Bộ đội
biên phòng TP (15); Công an TP
(214); Lực lượng TNXP TP
(20); Công ty TNHH MTV
QLKT dịch vụ Thủy lợi (71); Sở
Xây dựng (2); Quận 1 (80);
Quận 3 (26); Quận 4 (124);
Quận 7 (425); Quận 8 (77);
Quận 10 (102); Quận 11 (67);
Quận 12 (127); Bình Tân (61);
Hóc Môn (120); Củ Chi (40);
Tân Bình (92); Tân Phú (112);
Phú Nhuận (210); Gò vấp (46);
Bình Thạnh (10); Nhà Bè (222);
Bình Chánh (206).

671

TP.Thủ Đức (86); Công an TP
(68); Công ty TNHH MTV
QLKT dịch vụ Thủy lợi (24);
Quận 1 (11); Quận 3(18); Quận 4
(26); Quận 7 (60); Quận 8 (29);
Quạn 10 (37); Quạn 12 (18);
Bình Tân (85); Hóc Môn (24);
Tân Bình (16); Tân Phú (26); Gò
Vấp (3); Phú Nhuận (40); Nhà Bè
(54); Bình Chánh (46).

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

