
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:             /UBND-KT 

V/v tăng cường công tác bảo đảm an 

toàn công trình thủy lợi trong mùa 

mưa, lũ năm 2022 

Thành phố Cao Bằng, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường 

 

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (ngày 

15/5/2022), mùa mưa, lũ năm 2022 tại khu vực Bắc Bộ lượng mưa có xu hướng 

cao hơn trung bình nhiều năm, các đợt mưa lớn có khả năng xảy ra từ tháng 6-

8/2022. Để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2022; 

thực hiện Công văn số 1146/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn 

công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị ủy ban nhân dân các xã, 

phường thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1652/CT-BNN-TCTL 

ngày 18/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác đảm 

bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022.  

2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng an toàn công trình thuộc địa bàn 

quản lý, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của công trình để có biện 

pháp xử lý kịp thời. 

3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao ý 

thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ công trình thủy lợi và hành lang bảo 

vệ công trình thủy lợi. 

4. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư dự phòng, nhân lực để ứng phó 

kịp thời khi có nguy cơ xảy ra sự cố hoặc ngay khi sự cố xảy ra.  

5. Đối với các trạm bơm điện tiến hành nạo vét bể hút, kênh dẫn nước vào 

trạm bơm, tu sửa và bảo dưỡng máy bơm đảm bảo vận hành an toàn.  

6. Khi có sự cố xảy ra, cần có phương án bảo đảm an toàn cộng đồng, bảo 

đảm nguồn nước hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến yêu cầu phục vụ sản xuất và 

dân sinh; Báo cáo kịp thời về diễn biến sự cố, tình trạng công trình về UBND 

Thành phố (qua Phòng Kinh tế). 

 Căn cứ các nội dung trên đề nghị ủy ban nhân dân các xã, phường nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- CVP, các PCVP TP; 

- Phòng Kinh tế TP; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Huệ Chi 
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