UBND THANH PHO HA NQI CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V[T NAM
Dc 1p - Ty do - Hnh phüc
S1 NONG NGHIP VA PTNT
S:J&Q /SNN-TL
V/v tang ciiäng quãn I, dam bão

Ha Nói, ngày C tháng 8 nám 2021

an toàn dip, ho chira nixâc thUy Içn
trên dja bàn Thành phô

KInh g11i:
- Uy ban nhân dan thj xâ San Tây;
- EIJy ban nhân dan các huyn: Chwrng M, M
Düc, Soc San, Ba Vi, Thach That, Quc Oai;
- Các Cong ty TNIHH MTV DTPT thUy lçii: Ha
Ni, Song Day;
- Cong ty TN}IH MTV Thüy igi Song TIch.
Thc hin chi dao cOa B Nông nghip và Phát trin nông thôn tai van
bàn s 481 8/TB-BNN-VP ngày 02/8/2021 thông báo kin kt 1un cüa Thir
tnthng B Nông nghip và Phát trin nông thôn Nguyen Hoàng Hip tai Hi
nghj Quãn 1 an toàn dp, h chüa thüy igi và tInh hInh thirc hin dir an WB8
näm 2021. D dam bâo an toàn các cong trInh dip, h chira nuâc thOy 1çi phiic
vii san xuât, dan sinh và phOng, ch6ng thiên tai trên dja bàn Thành ph, S Nông
nghip và Phát trin nông thôn d nghj Uy ban nhân dan các huyn, thj xä San
Tây và các Cong ty Thüy igi thirc hin mt s ni dung sau:
1. Trin khai thirc hin nghiêm Chi thj s 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 cüa
Thu tixng ChInh phü, Chi thj s 161 1/CT-BNN-TCTL ngày 22/3/202 1 cüa B
Nông nghip và Phát trin nông thOn v vic tang cu&ng quàn 1, dam bão an
toàn dsp, h chira nuc; Chi thj s 09/CT-UBNID ngày 05/4/202 1 cüa Uy ban
nhân dan Thành ph ye cong tác phOng, ching thiên tai và tim kim ciru ntn
nàm 2021 và các van bàn cüa S Nông nghip và Phát trin nông thôn v cong
tác dam bão an toàn dp, h chüa thüy igi trên dja bàn.
2. Tang ci.thng kim tra, rà soát và t chüc thrc hin quy djnh pháp 1ut v
quân 1 an toàn dip, ho chira thüy igi tai Nghj djnh s 114/201 8/ND-CP ngày
04/9/2018 cüa ChInh phü và các quy djnh có lien quan.
3. Thithng xuyên t chüc kim tra, dánh giá hin trng các dp, h chi.'ra
trên da bàn do dan vj quân 1 theo phân cp, d xut phuang an xi 1', kh.c
phic ngay nh&ng cong trjnh, hang miic cong trInh cO nguy ca mat an toàn dê
chü dng dôi phó vi nhing tInh huông bat igi ye thi tiêt CO th xãy ra; vn
hành thir các thiêt bi cüa van xâ lü, cng lay ni.rc và bô tn dñ vt tu, thit bj dir
phOng dam bão 4n hành cong trInh trong mi tInh hung.
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4. Xây dimg, trInh phê duyt và t chüc thirc hin phuang an rng phó
thiên tai, phucing an rng phó vói tInh hung khn cp, thirc hin nghiêm phung
châm "4 ti ch" (chi huy ti ch, 1irc lucing ti ch, vt tix và phuang tin ti
ch) trong cong the 4n hành, dam báo an toàn dip, ho chüa thuS' 1ci.
5. Xây dmg phuong an cãnh báo sam cho nhân dan nhäm dam bão an
toàn tInh mng, tài san ngi.thi dan trong vüng h du dip, h chra chju ánh hi.thng
khi xâ lü khân cap; to chirc trirc ban thu&ng xuyên, theo dôi din biên thai tiêt;
báo cáo và d xuAt kjp thôi v Ban Chi buy Phông chng thiên tai và TIm kim
ciru nn Thành phô, S Nông nghip và Phát trin nông thôn.
6. Tang cuang cOng tác thông tin, tuyên truyn kin thüc, kinh nghim v
phông chông üng, ngâp, cânh báo các khu virc nguy him cüa ho chtra, san sang
chü dng irng phó vOi các tInh hung xáy ra.
7. Kim tra thumg xuyên, phát hin kjp thai, kiên quyt ngän chlin và xü
Co hiu qua các truang hqp vi phim phtm vi bão v d.p, h chira ngay tü khi
mâi phát sinh; xü giãi tOa dirt dim các vii vi phm cOn tn d9ng.
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8. Tang cu?mg phi hçip giüa các Cong ty Thüy lçii và chInh quyn các dja
khai thác, bão v dp, h chüa nuâc
phung trên dja bàn trong qua trInh quãn
và cong tác kim tra, phát hiên, th khi xãy ra sir c cOng trInh.
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9. Các Cong ty Thüy 1çi thumg xuyên cp nht s 1iu quan tr.c thüy van
len Website thuyloivietnam.vn.
Si Nông nghip và Phát trin nOng thôn Ha Ni d nghj các Cong ty
Thüy lcd, US' ban nhãn dan thj xã Son Tây và T:Jy ban nhân dan các huyn quan
tam thirc hin, báo cáo theo quy djnh.I. N{
.TVo'i nhân:
-Nhtrtrên;
- UBND Thânh pho;
- Ban CH PCTT&TKCN TP; (d b/c)
-GiámdcS&;
- PGD S& Nguyen Van Quyên;
- Ban Quán 1' va DV thüy lçii;
- Lisu: VT, CCTL/_
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