UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số:

741 /SGTVT-KCHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày

24 tháng 5 năm 2022

V/v tăng cường, chủ động ứng phó và khắc
phục hậu quả của mưa, lũ gây ra trên các
tuyến đường bộ

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư xây dựng các công
trình giao thông trên địa bàn tỉnh;
- Thanh tra Giao thông vận tải;
- Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông;
- Hạt Quản lý giao thông các huyện: Lâm Bình, Na Hang,
Chiêm Hóa, Yên Sơn;
- Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ Tuyên Quang;
- Công ty cổ phần Đường bộ 232,

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1792/UBND-KT ngày
23/5/2022 về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh;
của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công điện số 16/CĐ-TCĐBVN ngày
23/5/2022 về chủ động ứng phó, khắc phục với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và gió
giật mạnh ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ,
Qua kiểm tra hiện trường các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh trong những
ngày xảy ra mưa lớn, Sở Giao thông vận tải nhận thấy các đơn vị quản lý đường
bộ, một số nhà thầu thi công xây dựng công trình trên các tuyến đường bộ đang
khai thác còn chưa tập trung thực hiện các công việc khơi nước trời mưa, thanh thải
lòng cống, rãnh thoát nước do đó nhiều vị trí mặt đường, lề đường đọng nước; rãnh
dọc bị tắc úng cục bộ, nước chảy tràn ra mặt đường gây ảnh hưởng cho người và
các phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu nền, mặt đường; một
số vị trí tràn liên hợp bị ngập nước chưa kịp thời bố trí biển cảnh báo và trực gác
đảm bảo giao thông.
Dự báo trên địa bàn tỉnh những ngày tới tiếp tục có mưa vừa đến mưa to,
nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, để thời khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây
ra, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND
các huyện, thành phố; Các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư xây dựng các công trình
giao thông trên địa bàn tỉnh; Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị quản lý đường bộ
quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại
Văn bản số 1792/UBND-KT ngày 23/5/2022; của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
tại Công điện số 16/CĐ-TCĐBVN ngày 23/5/2022 (Có bản Scan các văn bản chỉ
đạo gửi kèm theo), bên cạnh đó, lưu ý thực hiện các nội dung sau:

1. Trong những ngày xảy ra mưa lớn, bố trí người trực đảm bảo giao thông
24/24 để kịp thời nắm bắt tình hình và báo cáo cấp có thẩm quyền khi gặp sự cố về
công trình giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý. Ngoài hiện
trường phải yêu cầu nhân viên tuần đường thực hiện tuần tra, kiểm tra phát hiện
các sự cố trên tuyến để kịp thời xử lý; bố trí máy móc, công nhân đi khơi nước
mặt đường, thanh thải hệ thống thoát nước. Đồng thời, ghi lại hình ảnh sự cố
trên các tuyến đường được giao quản lý.
2. Tăng cường kiểm tra, rà soát tại các vị trí sung yếu trên các tuyến
đường (đường tràn liên hợp; cầu yếu; các vị trí sụt lở mái taluy nền đường hoặc
mặt đường bị hư hỏng có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao
thông…) để có phương án phân luồng giao thông từ xa. Khi xảy ra sự cố, yêu
cầu các đơn vị quản lý đường bộ, nhà thầu thi công phải phối hợp với chính
quyền địa phương bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông tại 2 đầu; nếu
không đảm bảo an toàn thì tuyệt đối không để người và phương tiện đi qua.
Đồng thời báo cáo ngay về Sở Giao thông vận tải và Ban chỉ huy PCTT&TKCN
của địa phương.
3. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, khẩn trương khắc phục nhanh hậu
quả của mưa, lũ gây ra trên các tuyến đường bộ; huy động tối đa máy móc, thiết
bị và nhân lực để tập trung hót dọn đất đá ở các vị trí sụt lở taluy dương và cắm
rào chắn, biển cảnh báo đối với các vị trí sụt lở taluy âm nền đường. Ưu tiên các
vị trí bị ách tắc giam thông để thông xe trong thời gian nhanh nhất.
4. Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát
và ghi nhận báo cáo Sở Giao thông vận tải việc thực hiện của trực đảm bảo giao
thông của các đơn vị và của nhân viên tuần đường.
5. Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông theo dõi, đánh giá và đôn
đốc các đơn vị thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh,
Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải về chủ động ứng phó và
khắc phục hậu quả của mưa, lũ gây ra trên các tuyến đường bộ. Phối hợp với
đơn vị điều tiết giao thông từ xa để cảnh báo các phương tiện biết đi tránh các vị
trí xảy ra sự cố, đồng thời lên phương án khắc phục sớm nhất; kịp thời tổng hợp,
tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền về các sự cố trên các tuyến đường bộ
trong những ngày mưa lũ.
6. Về báo cáo sự cố cầu đường
- Báo cáo bằng điện thoại: Báo cáo ngay khi có sự cố về cầu đường (số
máy trực 3.822.335; 3.810.879). Trường hợp khẩn cấp, báo cáo trực tiếp vào các
số điện thoại: của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải 0947.127.127; của Lãnh đạo
Thanh tra Sở 0912.106.648; của Lãnh đạo Phòng Quản lý kết hạ tầng giao thông
(Trưởng phòng: Đ/c Phan Xuân Hoàng, điện thoại 0965.625.095; Phó trưởng
phòng: Đ/c Phạm Ngọc Dũng, điện thoại: 0982.614.799)
- Báo cáo bằng văn bản: Báo cáo 1 ngày/1 lần vào 15 giờ 30 phút (số Fax:
0273.825.138).

Lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh,
Sở GTVT nếu để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông mà không kịp thời chỉ
đạo khắc phục hoặc thông tin báo cáo chậm chễ về sự cố.
Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thành phố; Các Chủ đầu
tư, đại diện Chủ đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh;
Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị quản lý đường bộ nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức
thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh; (B/c)
- Như kính gửi; (thực hiện)
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Phòng KCHT;
- Lưu VT, KCHT(Trường).
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Lưu Việt Anh

