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Số: 2100 /KH-SXD Cần Thơ, ngày  08  tháng 10 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH  
Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 

về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Cần Thơ  

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

18/6/2018 về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với 

nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong ngành đối với công tác phòng, chống thiên tai, xem đây là nhiệm vụ 

chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; phải được thường xuyên quan tâm thực hiện 

có hiệu quả; phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách 

nhiệm của người đứng đầu địa phương và của toàn dân, toàn xã hội. Bảo đảm sự 

lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp; phát 

huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể. 

b) Phòng, chống thiên tai thực hiện theo hướng quản lý rủi ro tổng hợp theo 

lưu vực, liên vùng, liên ngành; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư xây 

dựng công trình phải đánh giá đầy đủ các tác động làm gia tăng rủi ro thiên tai. 

c) Phòng, chống thiên tai phải lấy phòng ngừa là chính, thực hiện tốt phương 

châm “4 tại chỗ” gắn với xây dựng cộng đồng an toàn, nông thôn mới. 

d) Kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, theo hướng đa mục tiêu; 

khôi phục, tái thiết sau thiên tai đảm bảo tính bền vững và yêu cầu xây dựng lại tốt 

hơn; tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ kết hợp với kế thừa 

những kinh nghiệm truyền thống. 

đ) Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân đầu tư 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực phòng, chống thiên tai. 

e) Bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế về phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai mà Việt Nam tham gia. 

2. Yêu cầu 

a) Quán triệt sâu sắc và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân 

dân về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch số 131/KH-

UBND. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 
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chính quyền, đoàn thể; nêu cao trách nhiệm, tinh thần tự giác của các cơ quan, đơn 

vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và mỗi người dân 

trong việc thực hiện phòng, chống thiên tai. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt 

phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. 

b) Thực hiện đầy đủ, toàn diện và đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm 

vụ và giải pháp của Kế hoạch số 131/KH-UBND. 

c) Các cơ quan phụ trách phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các 

đơn vị trong nghành chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp xây 

dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

Nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi 

khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện 

phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng 

cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 

- Giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, 

quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2015 - 2020. 

- 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn 

thành phố được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai. 

- 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập 

huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là với các loại hình thiên 

tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn. 

- Nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng, chống 

thiên tai, nhất là đê điều, hồ đập … đảm bảo an toàn với tần suất thiết kế và thích 

ứng với các tác động mới của thiên tai. 

- Chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng, chống lũ lụt, sạt lở đất tại những 

khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về kinh tế - xã hội; 100% các khu vực 

thường xuyên bị ngập sâu được lắp đặt các thiết bị cảnh báo. 

- 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai 

có nơi ở đảm bảo an toàn. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Giải pháp tổng thể 

a) Thể chế, chính sách 

- Rà soát để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung các 

văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn và phù hợp thông lệ quốc tế; có chế tài để thực thi hiệu quả các quy định pháp 

luật trong phòng, chống thiên tai, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. 
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- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính sách cụ thể thúc đẩy 

xã hội hoá khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống 

thiên tai trong đầu tư xây dựng công trình. 

- Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định đầu tư xây dựng công 

trình hạ tầng đảm bảo an toàn trước thiên tai. 

b) Tổ chức, bộ máy 

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai theo hướng 

chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo, tập huấn để nâng cao kỹ năng nghiệp 

vụ. 

c) Cơ sở hạ tầng 

- Đầu tư, nâng cao năng lực, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, củng cố, 

nâng cấp hệ thống đê bao, đê sông, hồ chứa nước …; kịp thời sửa chữa, khắc phục 

sự cố đê điều, các công trình phòng, chống thiên tai; nâng cao khả năng tiêu thoát 

nước, quản lý chặt chẽ, hạn chế việc san lấp ao, hồ, kênh, rạch triển khai thực hiện 

có hiệu quả các dự án chống ngập úng đô thị tại thành phố, dự án thuộc Chương 

trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, ... 

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm tiếp nhận, xử lý thông tin kịp 

thời, hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó, khắc phục hậu 

quả thiên tai, từng bước hiện đại hóa. 

- Đầu tư hiện đại hoá, tự động hóa hệ thống quan trắc, cơ sở hạ tầng nhằm 

nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; đẩy mạnh xã hội hoá một số hoạt 

động khí tượng thủy văn, xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phòng, chống 

thiên tai. 

d) Thông tin, truyền thông, đào tạo 

- Đầu tư trang thiết bị phù hợp tại các đơn vị trong ngành xây dựng, đảm bảo 

thông suốt thông tin dự báo, cảnh báo, chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai của cơ 

quan chỉ đạo phòng chống thiên tai. 

- Phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai; tổ chức tập huấn, truyền 

thông, đào tạo nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó các tình huống 

thiên tai phổ biến có khả năng xảy ra trên địa bàn thành phố cho các đơn vị trong 

ngành xây dựng. 

đ) Nguồn lực tài chính 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính 

sách tài chính cho phòng, chống thiên tai của ngành xây dựng để chủ động trong 

xây dựng kế hoạch hàng năm và xử lý khi có tình huống bất thường, nhất là xử lý 

khẩn cấp sự cố công trình sau thiên tai; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo 

thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia vào cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt 

động khí tượng thủy văn và phòng, chống thiên tai. 
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- Sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, dự phòng ngân sách cho phòng, chống 

thiên tai, để sử dụng linh hoạt, hiệu quả, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống, 

khắc phục hậu quả thiên tai. 

e) Khoa học công nghệ: Ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ trong quan 

trắc theo dõi, giám sát, chỉ đạo điều hành, ứng phó thiên tai. Tập trung ứng dụng 

công nghệ viễn thám, tin học, tự động hoá, trực tuyến trong quan trắc, giám sát, 

quản lý, khai thác, dự báo, truyền cơ sở dữ liệu và vận hành ứng phó theo thời gian 

thực; ứng dụng vật liệu mới, giải pháp mới trong phòng, chống thiên tai. 

g) Hợp tác quốc tế: Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các quốc gia trong khu vực. Tranh 

thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của quốc tế trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên 

tai. 

h) Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 

năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích 

ứng với biến đổi khí hậu và Kế hoạch 84/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 

17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu 

Long thích ứng với biến đổi khí hậu, đối với các nghiệm vụ của ngành xây dựng. 

2. Một số nhiệm vụ cụ thể 

2.1 Tham mưu chỉ đạo lập phương án đảm bảo an toàn đối với các công trình 

hạ tầng kỹ thuật và có giải pháp bảo vệ, phòng ngừa, khắc phục sự cố khi xảy ra 

thiên tai. 

- Chủ trì: Phòng Hạ tầng kỹ thuật. 

- Phối hợp: Phòng Quản lý xây dựng, Chi cục Giám định xây dựng. 

2.2 Tham mưu triển khai hướng dẫn chi tiết phân loại nhà an toàn với bão 

mạnh, siêu bão, chống lũ, sạt lở đất, phù hợp với đặc thù từng quận, huyện. 

- Chủ trì: Chi cục Giám định xây dựng. 

- Phối hợp: Phòng Quản lý xây dựng. 

2.3 Tham mưu rà soát quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến tiêu, thoát nước 

có tính tới tác động của biến đổi khí hậu; 

- Chủ trì: Phòng Quản lý xây dựng. 

- Phối hợp: Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Phòng Quản lý quy hoạch. 

2.4 Tham mưu rà soát quy hoạch, xây dựng kế hoạch nâng cấp hệ thống tiêu 

thoát nước, chủ động triển khai các phương án, giải pháp khắc phục ngập úng khi 

mưa lớn, nhất là tại khu vực đô thị trung tâm quận Ninh Kiều. 

- Chủ trì: Phòng Hạ tầng kỹ thuật. 

- Phối hợp: Phòng Quản lý quy hoạch, Phòng Phát triển đô thị, Phòng Quản 

lý xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở quán triệt cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động về tầm quan trọng, trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện Kế 

hoạch số 131/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 

về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

2. Các đơn vị trong ngành xây dựng, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và các đơn vị thi công trên địa bàn, tổ chức xây dựng kế hoạch, 

phương án phòng, chống thiên tai; thành lập Ban chỉ huy, lực lượng ứng cứu tại 

chỗ, lực lượng cơ động chi viện cho ngành và tổ chức diễn tập xử lý tình huống khi 

có thiên tai xảy ra. 

3. Tổ chức thường trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo sự 

chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của thành 

phố. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và phải có nhận xét, đánh giá 

kịp thời sau mỗi lần đối phó với thiên tai. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 

29 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng, chống thiên tai trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ./. 

Nơi nhận:  
- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn thành phố (để báo cáo); 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở (để báo cáo); 

- Các đơn vị ngành Xây dựng; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang web Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, VP, CCGĐXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  

Tạ Chí Nhân 
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