
Kính gửi:  

- Phòng Quản lý Đô thị các quận; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện. 

Để đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng, trật tự mỹ 

quan đô thị và hạn chế tối đa các sự cố do mưa, bão, triều cường gây ra trước 

mùa mưa bão năm 2019, Sở Xây dựng đề nghị Phòng Quản lý Đô thị các quận 

và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện thực hiện các công tác như sau: 

1. Lập kế hoạch kiểm tra hệ thống cây xanh đường phố, cây xanh công 

viên, vườn hoa nhằm phát hiện kịp thời các cây sâu bệnh có khả năng ngã đổ, 

thực hiện mé nhánh nặng tán, phát hiện các cây bị mục, nhánh cây khô... để kịp 

thời chặt hạ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.  

2. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự 

cố trên hệ thống thoát nước, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngập, nghẹt 

trên các tuyến đường; kiểm tra nạo vét các hố ga, cửa xả thoát nước, hố thu nước 

mặt đường, đặc biệt là tại các tuyến đường chính và thường xuyên ngập; thay thế 

các nắp hố ga thoát nước bị mất cắp để đảm bảo an toàn giao thông. 

3. Kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện chiếu sáng công cộng, nhất là cột 

điện tại các vị trí xung yếu, các vị trí có nguy cơ bị ngập lụt, hệ thống điện chiếu 

sáng trong công viên, vườn hoa ... phát hiện kịp thời các vụ rò rỉ điện, các trường 

hợp mất an toàn; phát quang hành lang an toàn tuyến bảo vệ lưới điện nhằm hạn 

chế đến mức thấp nhất các sự cố về điện.  

4. Bố trí nhân sự, phương tiện trực ứng cứu khi có mưa lớn, triều cường 

dâng cao. 

5. Làm việc cụ thể với các đơn vị trực tiếp vận hành, duy tu bảo dưỡng 

hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh, chiếu sáng trên địa bàn quản lý 

để có bước chuẩn bị kịp thời. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể. 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ XÂY DỰNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1240 /SXD-HTKT  

V/v kiểm tra an toàn điện chiếu 

sáng, thoát nước, cây xanh trong 

mùa mưa lũ, triều cường. 

Cần Thơ,  ngày  23  tháng  5  năm 2019 
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Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (thay báo cáo); 

- UBND quận/huyện (phối hợp chỉ đạo); 

- BGĐ Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Xây dựng; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, P-HTKT.HH 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Sáu 
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