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       Tuy Phong, ngày 27 tháng 9  năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban ngành huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 
- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị của Trung 

ương, Tỉnh có Văn phòng đại diện 

trên địa bàn huyện; 

- Các Công ty, doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện; 

- Điện lực Tuy Phong; Viễn thông Tuy 

Phong; Viettel Tuy Phong 
 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 

và Công văn số 2397/SXD-QLXD&HTKT ngày 26/9/2022 của Sở Xây dựng về 

việc triển khai công tác đảm bảo an toàn các công trình xây dựng để phòng, chống 

bão Noru trên địa bàn tỉnh. 

Để chủ động đảm bảo an toàn các công trình trong triển khai thi công (trụ 

sở cơ quan, nhà ở, các công trình công cộng tập trung đông người, các công trình 

hạ tầng kỹ thuật,…), cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn 

các công trình xây dựng để phòng, chống bão Noru trên địa bàn huyện Tuy Phong; 

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện khẩn trương thống kê danh 

sách, thông báo cho các đơn vị đang triển thi công xây dựng công trình trên địa bàn 

huyện Tuy Phong sớm kiểm tra, xây dựng phương án để gia cố các công trình cho 

hợp lý nhằm đảm bảo an toàn công trình, tính mạng và tài sản.   

2. UBND các xã, thị trấn: 

- Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở để nâng cao nhận thức và ý thức tự 

giác chấp hành và khẩn trương thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân tạm thời 

dừng thi công để chằng chống, gia cố nhà cửa cho hợp lý nhằm đảm bảo an toàn 

nhà cửa, tính mạng và tài sản của nhân dân. Đặc biệt, thông báo cho đơn vị thi công 

đang xây dựng công trình kè biển Liên Hương, Phan Rí Cửa... và khu vực xây dựng 

công trình nằm trên đồi cao (Chùa Minh Đạo, thị trấn Phan Rí Cửa) để có phương 

án gia cố công trình xây dựng....    

HỎA TỐC 



- Kiểm tra các tuyến giao thông trọng điểm, quan trọng bị sạt lở (nếu có) và 

các tuyến đường đi qua những khu vực có địa hình cao, đồi dốc, có nguy cơ bị sạt 

lở, hư hỏng, nhất là các tuyến đường ven biển, đường Liên Hương-Phan Dũng... và 

kịp thời có báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

huyện Tuy Phong khi có sự cố xảy ra. 

3. Đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp nằm trên địa bàn huyện phải chằng 

chống, gia cố công trình cho hợp lý nhằm đảm bảo an toàn công trình, tính mạng và 

tài sản. 

4. Đề nghị Điện lực Tuy Phong, Viễn thông Tuy Phong, Viettel Tuy Phong, 

Ban Quản lý Công trình công cộng huyện nghiêm túc, triển khai ngay thực hiện việc 

kiểm tra các trụ điện, dây điện... (nếu có sự cố phải khắc phục) và cắt tỉa các cành 

cây có nguy cơ gãy đỗ nhằm hạn thiệt hại khi bão đỗ bộ vào. 

5. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các ngành liên quan, UBND 

các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn các 

công trình xây dựng và hướng dẫn về công tác chằng chống nhà cửa, trụ sở làm 

việc… trên địa bàn huyện. 

6. Các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, nghiên cứu và truy cập website của 

Sở Xây dựng theo đường dẫn (sxd.binhthuan.gov.vn) để nghiên cứu, phổ biến các 

tài liệu hướng dẫn phòng, chống thiên tai (bao gồm: Hướng dẫn nhà an toàn phòng, 

chống bão lũ; hướng dẫn phân loại nhà an toàn; khuyến cáo 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). 

Đề nghị các ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện; Trong quá 

trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc thì khẩn trương báo cáo UBND 

huyện để chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các phó CT UBND huyện; 

- Các Phòng: NN-PTNT, KT-HT; 

- Chánh, PVP/HĐ&UBND huyện; 

- Web Tuy Phong; 

- Lưu: VT, KT.  

KT. CHỦ TỊCH                                                                      

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Đức Thuấn 
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