
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SNN-CCTL 

V/v triển khai công tác ứng phó           

mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất đối với 

công tác thi công xây dựng các công 

trình kè bờ sông, bờ suối 

Cao Bằng, ngày      tháng 5 năm 2022 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh. 

 

Thực hiện kế hoạch số 1068/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng năm 2022. 

Hiện nay khu vực Bắc Bộ đã bước vào mùa mưa, bão năm 2022, theo 

nhận định, dự báo về khí tượng, thuỷ văn khả năng cao xảy ra các hiện tượng 

thời tiết nguy hiểm (như giông, sét, lốc, mưa lớn có thể xảy ra) trên địa bàn tỉnh. 

Thực tế, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xu 

hướng thời tiết diễn biến bất thường, xu hướng cực đoan, mưa lớn, lũ xảy ra với 

cường độ lớn, không theo quy luật.  

Qua theo dõi trên địa bàn tỉnh hiện nay đang có một số các dự án, công 

trình xây dựng kè bờ sông, bờ suối đang được tổ chức thi công (các công trình 

tại Thành phố, huyện Nguyên Bình, huyện Hạ Lang,...), tuy nhiên tại một số 

đoạn sông đê quây, đường thi công chậm thanh thải, khơi thông lòng dẫn làm 

thu hẹp dòng chảy, nguy cơ ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước khi có mưa lớn, 

nước lũ về, làm tăng khả năng gây ngập úng, sạt lở cao. 

Để chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm 

an toàn công tác phòng, chống lũ, tiêu thoát nước lũ, giảm thiểu mực nước khi lũ 

trên các sông, suối, tránh không để ngập úng, sạt lở xảy ra, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư (có các công trình 

kè bờ sông, bờ suối đang thi công) triển khai thực hiện một số nội dung, như 

sau: 

- Đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công, xây dựng tiến độ chi tiết 

có xét đến yếu tố thời tiết trong mùa mưa lũ, xác định cao trình vượt lũ trong 

từng thời đoạn thi công, xây dựng phương án thi công đảm bảo an toàn cho công 

trình hạ tầng và tính mạng người dân, kỹ thuật, công nhân trên hiện trường; đẩy 

nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng, đảm bảo hoàn thành tiến độ thi 

công vượt lũ, chống lũ an toàn; tuyệt đối không thi công các hạng mục công 

trình chính trong mùa mưa lũ. 

- Chỉ đạo xây dựng phương án ứng phó thiên tai và chịu trách nhiệm đảm 

bảo an toàn các công trình đang thi công trong phạm vi quản lý. 
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- Thực hiện giám sát, quản lý chất lượng xây dựng, yêu cầu nhà thầu thi 

công thực hiện tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, quy trình kỹ thuật, biện pháp thi 

công được phê duyệt; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa mưa 

lũ, ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất. 

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công các hạng mục đắp đê 

quây, đường thi công không để hiện tượng vùi đất, đá, xây dựng, lấn chiếm 

dòng… làm cản trở, tác động thay đổi lớn đến dòng chảy, ảnh hưởng đến tiêu 

thoát lũ; chủ động khơi thông dòng chảy, dừng thi công và gia cố công trình khi 

có bão đổ bộ, mực nước sông, suối dâng cao. 

- Các đơn nguyên, đoạn kè đã thi công xong phần tường kè thì phải khẩn 

trương thu dọn, thanh thải ngay các đoạn đê quây để mở rộng bảo đảm mặt bằng 

lòng dẫn tự nhiên của sông, suối; tránh để hiện tượng xói sâu lòng dẫn, chuyển 

hướng dòng chảy, làm ảnh hưởng, uy hiếp sự an toàn các công trình kè, hạ tầng 

khác bên bờ đối diện. 

- Chủ động kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án đảm bảo an toàn khi thi 

công công trình; có biện pháp, thực hiện bảo đảm an toàn cho các công trình liền 

kề (đặc biệt là nhà cửa), đặc biệt là khi xảy ra mưa lớn, nước lũ đổ về, mực nước 

dâng cao.  

- Tăng cường công tác kiểm tra rà soát, thực hiện cắm biển cảnh báo tại 

những khu vực xung yếu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập úng, mất an toàn; chủ 

động, kiên quyết di dời dân khi có hiện tượng nhà cửa bị ảnh hưởng (bị sụt lún, 

nứt, nghiêng,...) không bảo đảm an toàn.  

- Bố trí nhân lực, vật tư, trang thiết bị,… để kịp thời ứng cứu, xử lý, khắc 

phục bảo đảm an toàn cho người và công trình khi có sự cố xảy ra. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng trong quá trình thi 

công xây dựng theo quy định. 

- Kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp không tuân thủ, vi 

phạm các quy định về an toàn trong xây dựng và vệ sinh môi trường ảnh hưởng 

đến công tác phòng, chống, tiêu thoát lũ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, Thành phố, Ban 

Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng quan tâm, tổ chức triển khai, 

thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCH PTDS, PCTT&TKCN tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Doanh); 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, CCTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

Nguyễn Công Doanh 
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