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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão
trong mùa mưa lũ năm 2007
Tình hình diễn biến thời tiết mùa mưa lũ năm 2007 ñã xuất hiện những dấu hiệu
bất thường, mưa lớn xảy ra trên diện rộng; lốc xoáy xảy ra khắp các nơi trên ñịa bàn
toàn tỉnh ñã làm 03 chết, 01 người bị thương và gây thiệt hại rất nhiều tài sản, nhà
cửa của nhân dân. ðặc biệt, ñêm 27/7/2007 tại khu vực Sở Sao xảy ra trận mưa lớn
lịch sử trong 30 năm qua kể từ khi thành lập Trạm quan trắc mưa Sở Sao, với lượng
mưa 174,3mm tập trung trong thời gian ngắn (khoảng 03 giờ).
ðể chủ ñộng phòng tránh, ñối phó kịp thời và nhằm hạn chế ñến mức thấp nhất
những thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa lũ năm 2007. Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân tỉnh chỉ thị:
1. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các ngành, các ñịa phương rà soát, kiểm
tra và triển khai ngay các kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên
tai và sẵn sàng ñối phó, ứng cứu khi có lốc xoáy, mưa lũ, ngập úng xảy ra. ðặc biệt là
các vùng ven sông Sài Gòn thuộc các huyện Dầu Tiếng, Bến Cát, Thuận An, thị xã
Thủ Dầu Một và vùng trũng thấp ven sông Bé, sông ðồng Nai; các trục kênh, suối
tiêu thoát nước ở hạ lưu các khu công nghiệp và khu dân cư.
2. Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các huyện, thị xã khẩn
trưởng rà soát các vị trí ngập úng, tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm. ðiều tra
thống kê các hộ dân trong vùng có khả năng xảy ra ngập úng ñể xây dựng kế hoạch,
phương án hỗ trợ di dời khi xảy ra lũ lụt. Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trong
khu vực biết các nguy cơ về thiên tai có thể xảy ra ñể ñề cao cảnh giác, ñối phó kịp
thời.
3. Tăng cường công tác kiểm tra các công trình thủy lợi như: Hồ, ñập, cản dâng
nước, ñê bao… trên ñịa bàn ñể phát hiện kịp thời các sự cố, có biện pháp thực hiện
sửa chữa ngay, ñảm bảo an toàn cho công trình và dân cư ở vùng hạ du.
4. ðối với các vùng trũng thấp ven sông, suối; các vùng trọng ñiểm ở hạ lưu các
khu công nghiệp và khu dân cư phải thường xuyên kiểm tra và chủ ñộng tổ chức nạo
vét, khai thông dòng chảy các suối, rạch và các công trình tiêu thoát nước trên ñịa
bàn; tuyên truyền vận ñộng nhân dân không xả rác làm cản trở dòng chảy; xử lý triệt
ñể các hộ dân san lấp mặt bằng, xây dựng công trình lấn chiếm dòng chảy.
ðối với các vùng thường xảy ra hiện tượng lốc xoáy, lũ quét, sét ñánh trong mùa
mưa (ñây là loại hình thiên tai nguy hiểm, diễn ra bất ngờ, không dự báo trước ñược
và có sức tàn phá lớn). ðề nghị Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các huyện, thị xã
tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân nhận thức ñược nguy hiểm của lốc
xoáy ñể chủ ñộng phòng tránh; vận ñộng nhân dân thường xuyên kiểm tra, chằng néo,
gia cố vững chắc nhà cửa; khi xây dựng nhà ở, nhà trọ, công trình kiến trúc khác ñặc
biệt lưu ý kết cấu vững chắc ñảm bảo an toàn khi có lốc xoáy; mé nhánh, chặt hạ

