
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Số:  1234 /SYT- NVYD 
V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo 

an toàn cho người, nhà và công  trình  
xây dựng mùa mưa bão năm 2020 

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 6 năm 2020 

     
 
    Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

                                         

 Trên cơ sở Văn bản số 735/SXD-QLXD ngày 11/6/2020 của Sở Xây 
dựng về Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công  trình  
xây  dựng mùa  mưa bão năm 2020, Sở Y tế yêu cầu  các đơn vị trực thuộc triển 
khai thực hiện như sau: 
 1. Tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn phòng, chống thiên tai theo các tài 
liệu hướng dẫn được Bộ Xây dựng ban hành, gồm: Công văn số số 1299/VKH-
VCNKC ngày 24/9/2015 của Viện Khoa học Công nghệ xây dựngvề khuyến cáo 
lắp đặt bồn nước; Công văn số 1145/BXD-KHCN ngày 28/5/2015 của Bộ Xây 
dựng về hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão và hướng dẫn phân loại nhà an 
toàn. 
 2. Rà soát, cập nhập, bổ sung các giải pháp ứng phó với thiên tai và biến 
đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm địa hình, khí hậu và những khu vực thường 
xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất. 
 3. Rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực nhằm đảm bảo 
việc chống ngập úng khi mưa, lũ; Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho 
công trình; kiểm soát quy trình cắt tỉa cây xanh đảm bảo an toàn trong mùa mưa 
bão; Đảm bảo an toàn điện và nước sạch trong mọi điều kiện. 
 4. Đối với các công trình đang khai thác, sử dụng: Yêu cầu thực hiện gia 
cố, giằng chống đẳm bảo an toàn công trình trước mùa mưa bão. 
 5. Đối với công trình đang thi công xây dựng: Phải thực hiện biện pháp 
đảm bảo cho người, thiết bị, công trình và công trình lân cận trong mùa mưa 
bão. 
 Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
  
 
Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, NVYD (TMC).                
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