
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 3643/UBND-KT Cần Thơ,  ngày  21 tháng  9  năm 2017 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2017 trên địa bàn thành phố 

 

 

    

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương mực 

nước sông Mê Kông, sông Cửu Long đang lên, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các 

vùng trũng thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao và triều cường gây ngập úng ở các 

trung tâm quận, huyện.  Để chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời và có hiệu 

quả, hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành 

phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 trên địa bàn thành phố, cụ thể như 

sau: 

1. Tăng cường rà soát, kiểm tra hệ thống đê bao, bờ bao, tổ chức gia cố 

các tuyến đường giao thông, các đoạn đê bao, bờ sông, bờ bao có nguy cơ sạt lở, 

đảm bảo phục vụ ngăn lũ cho lúa, vườn cây ăn trái, vùng nuôi trồng thủy sản và 

đời sống Nhân dân, đặc biệt trong thời kỳ cao điểm mùa mưa, lũ bão trên địa bàn, 

kiên quyết di dời các hộ dân đến nơi an toàn, phải có phương án và sẵn sàng xử 

lý khi có tình huống xấu xảy ra, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban trong mùa 

mưa, lũ. 

2. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình hạ tầng 

phục vụ sản xuất và đời sống người dân, đặc biệt là các vị trí xung yếu. Chỉ đạo, 

kiểm tra các phương án huy động, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện phục vụ 

công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các địa 

phương. 

3. Thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn nông dân chăm sóc, thu hoạch lúa 

vụ Thu Đông năm 2017, cây ăn trái, rau màu, thủy sản ở vùng dự báo có mực 

nước lũ cao, xây dựng kế hoạch ứng phó, bảo vệ an toàn diện tích lúa Thu Đông, 

cây ăn trái, rau màu, thủy sản. 

4. Tăng cường theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn do 

các cơ quan chuyên ngành và thông tin dự báo ngập lụt, triều cường do các cơ 

quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Khí tượng 

Thủy văn thành phố Cần Thơ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cung cấp để chủ động thực hiện các  giải 

pháp ứng phó, phù hợp với tình hình của địa phương. 

 

Kính gửi:  

- Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện. 



5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh 

nghiệm phòng, chống thiên tai cho cộng đồng dân cư để người dân nâng cao ý 

thức trong việc chủ động phòng, chống ứng phó kịp thời và có hiệu quả. 

6. Tăng cường công tác quản lý phương tiện vận tải thủy (bao gồm cả tàu 

du lịch và bến khách ngang sông); hướng dẫn kỹ thuật neo đậu tàu, thuyền khi có 

bão, lũ; chỉ đạo nắm chắc số lượng, hướng dẫn hoạt động của phương tiện vận tải 

thủy khi có bão, áp thấp nhiệt đới. 

7. Đối với khu vực trung tâm đô thị thường xuyên ngập úng do triều cường; 

đặt biệt, trung tâm quận Ninh Kiều: Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành, 

khơi thông dòng chảy hệ thống thoát nước đảm bảo thoát nước tốt nhất khi ngập 

úng do mưa và triều cường. 

8. Yêu cầu các ngành, các cấp tăng cường nắm tình hình và triển khai có 

hiệu quả công tác ứng phó và khắc phục thiên tai, báo cáo kịp thời về Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố 

để hỗ trợ, giải quyết. 

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành 

thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thành ủy; 

- CT, UBND thành phố (1AD); 

- Đài Khí tượng Thủy văn  TP. Cần Thơ; 

- Văn phòng BCH PCTT&TKCN TP; 

- VP. UBND thành phố (3B); 

- Cổng thông tin thành phố; 

- Lưu: VT.QT. 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Võ Thành thống 
 


		2017-09-21T13:59:12+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ
	Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ<vpubndtpct@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




