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PHƯƠNG ÁN
Ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai
Tiếp nhận văn bản số 10/PCTT ngày 24/3/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc xây dựng Phương án ứng phó tương ứng
với các cấp độ rủi ro thiên tai.
Căn cứ Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp
độ rủi ro thiên tai.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
tỉnh Ninh Thuận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại
Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018, Sở Xây dựng xây dựng Phương
án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai như sau:
1. Mục tiêu, yêu cầu
Chủ động phòng, chống thiên tai, huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó
có hiệu quả trong mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trong phạm vi quản lý,
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra góp phần phát triển bền vững
kinh tế - xã hội của ngành xây dựng, của tỉnh Ninh Thuận.
2. Nhiệm vụ thực hiện
a) Văn phòng Sở:
- Thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Sở;
- Tổ chức Quán triệt, triển khai kế hoạch Phòng chống thiên tai đến công chức,
viên chức và người lao động ngành xây dựng về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ
và các giải pháp của công tác phòng chống thiên tai;
- Kế hoạch phân công trực đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
của cơ quan khi diễn biến thời tiết có mưa, bão, lũ…
b) Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc và Nhà ở
- Triển khai hướng dẫn, phổ biến kết hợp tuyên truyền đến các chủ sở hữu các
công trình Nhà ở công cộng thuộc phạm vi quản lý để thực hiện công tác phòng chống
mưa, bão cho Nhà ở bảo đảm an toàn;
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng
kế hoạch từng bước di dời công trình dân dụng và công nghiệp vi phạm hành lang
an toàn khu vực ven biển, ven sông nhằm giảm thiểu nguy cơ sạt lở, hướng tới
phát triển bền vững;

c) Phòng Quản lý Hoạt động xây dựng và Hạ tầng Kỹ thuật
- Tiếp tục triển khai hướng dẫn về nhà an toàn theo các cấp bão; lắp đặt bồn
nước cho nhà và công trình; quy trình kiểm định các công trình an ten thu phát sóng
viễn thông, truyền thanh truyền hình đến các Sở, Ban, ngành trực thuộc tỉnh, Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng và các chủ
sử dụng công trình dạng cột, tháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các quy hoạch
thoát nước và kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của các đô thị nhằm đảm bảo chống
ngập úng đô thị. Kiểm tra kế hoạch duy tu, bảo trì và nạo vét hệ thống tiêu thoát nước
chính tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ khi có mưa, bão và có các
giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ khi có mưa lớn; Rà soát và kiểm tra
các phương án, biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong
đô thị như hào kỹ thuật, tuynel, trạm biến áp, cột, điện… khi xảy ra mưa bão; Lập
phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và có giải
pháp bảo vệ, phòng ngừa khắc phục sự cố khi xảy ra mưa bão;
- Chỉ đạo các đơn vị (các đơn vị thi công xây lắp, các đơn vị sản xuất vật liệu
xây dựng, các chủ sử dụng công trình dạng cột, tháp trên địa bàn tỉnh) lập phương án
đảm bảo an toàn đối với các công trình và có giải pháp bảo vệ, phòng ngừa, khắc
phục sự cố khi xảy ra thiên tai;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố tổ chức kiểm tra các công trình đang triển khai thi công nhất là nhà
cao tầng, các công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, công trình có sử dụng
cần trục tháp, công trình hạ tầng kỹ thuật,..
d) Các đơn vị trực thuộc Sở (Thanh tra Xây dựng, Trung tâm Quản lý nhà và
Chung cư, Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng)
- Thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của
đơn vị;
- Tổ chức Quán triệt, triển khai kế hoạch Phòng chống thiên tai đến công chức,
viên chức và người lao động của đơn vị về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các
giải pháp của công tác phòng chống thiên tai;
- Kế hoạch phân công trực đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
của đơn vị khi diễn biến thời tiết có mưa, bão, lũ…
e) Phòng Quản lý Đô thị thành phố, Phòng Kinh tế Hạ tầng - Kỹ thuật.
- Triển khai hướng dẫn, phổ biến kết hợp tuyên truyền đến các hộ dân, chủ sở
hữu các công trình Nhà ở riêng lẻ thuộc phạm vi quản lý để thực hiện công tác phòng
chống mưa, bão cho Nhà ở bảo đảm an toàn;

- Xây dựng kế hoạch từng bước di dời công trình dân dụng và công nghiệp
vi phạm hành lang an toàn khu vực ven biển, ven sông nhằm giảm thiểu nguy cơ sạt
lở, hướng tới phát triển bền vững;
- Rà soát các quy hoạch thoát nước và kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của các
đô thị nhằm đảm bảo chống ngập úng đô thị. Kiểm tra kế hoạch duy tu, bảo trì và nạo
vét hệ thống tiêu thoát nước chính tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng cục
bộ khi có mưa, bão và có các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ khi có
mưa lớn; Rà soát và kiểm tra các phương án, biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hệ
thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị như hào kỹ thuật, tuynel, trạm biến áp, cột, điện…
khi xảy ra mưa bão; Lập phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mối hạ
tầng kỹ thuật và có giải pháp bảo vệ, phòng ngừa khắc phục sự cố khi xảy ra
mưa bão;
- Hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng kiểm tra hệ thống các cột anten, nhà
cao tầng, công rình công cộng trức mùa mưa bão.
3. Tổ chức thực hiện
Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Xây dựng và Phòng Quản lý Đô thị thành phố
Phan Rang - Tháp Chàm, Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện căn cứ Phương án này
khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết công tác điều hành, chỉ huy phòng, chống,
khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Trên đây là Phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai của
Sở Xây dựng./.
Nơi nhận:
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- Đăng Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLHĐXD&HTKT.
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