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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa, lũ
xảy ra từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/8/2022 làm ảnh hưởng, hư hỏng kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Giao thông
đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19
tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy
định tổ chức, hoạt động ứng phó, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị định
số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai
trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy
định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số
2406/TTr-SGTVT ngày 18 tháng 8 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa, lũ
xảy ra từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/8/2022 làm ảnh hưởng, hư hỏng kết cấu
hạ tầng giao thông đường địa phương (đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện,
đường xã) với các nội dung sau:
1. Diễn biến, phạm vi ảnh hưởng của thiên tai
a) Diễn biến của tình huống thiên tai: Do ảnh hưởng của các đợt mưa, lũ
từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/8/2022, lượng mưa lớn đã gây thiệt hại đến kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ, làm ách tắc giao thông một số vị trí trên các
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tuyến đường bộ địa phương (đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã),
địa phận tỉnh Sơn La, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện
tham gia giao thông trên một số tuyến đường địa phương.
b) Phạm vi ảnh hưởng của tình huống thiên tai: Tình huống thiên tai điểm
a khoản 1 Điều này đã gây sạt lở taluy dương, taluy âm, lấp rãnh dọc, trồi lún
nền mặt đường, xuất hiện cung trượt taluy dương, taluy âm hư hỏng kết cấu hạ
tầng giao thông đường bộ...làm ách tắc giao thông một số vị trí trên các tuyến
đường địa phương do Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố
quản lý.
c) Thời điểm xảy ra tình huống thiên tai: Thời điểm xảy ra tình huống
thiên tai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này để Sở Giao thông vận tải,
UBND các huyện, thành phố rà soát, xác định cụ thể hư hỏng kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm
khắc phục hậu quả thiên tai gây ra được xác định từ ngày 01 tháng 8 năm 2022
đến ngày 15 tháng 8 năm 2022.
2. Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu
quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố
công trình gây ra.
2.1. Giao Sở Giao thông vận tải
- Duy trì thực hiện việc cảnh báo tại các vị trí cung trượt lớn; chủ động,
thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng cung trượt và tổ chức phân luồng
phân luồng giao thông; san sửa ngay ít nhất một làn xe và thực hiện các biện
pháp an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên các đoạn tuyến
bị sạt lở.
- Thực hiện khơi thông cống, rãnh thoát nước, vá ổ gà, xử lý khắc phục
các vị trí có nguy cơ gây ngập úng.
- Triển khai ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị nhà thầu thực hiện
đảm bảo giao thông và giao cho các đơn vị bố trí nhân lực, máy móc thiết bị, vật
tư dự phòng tại các vị trí hư hỏng do thiên tai gây ra để tiến hành phắc phục
trong thời gian sớm nhất.
- Tổng hợp kiểm tra đánh giá, đề xuất biện pháp ứng phó tình huống khẩn
cấp về thiên tai và báo cáo tình hình diễn biến sạt lở, báo cáo tình hình diễn biến sạt
lở và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo
quy định.
2.2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh).
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên
địa bàn toàn tỉnh theo quy định.
- Xây dựng phương án ứng phó trong mọi tình huống khẩn cấp khi xảy
ra sự cố về thiên tai khối ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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2.3. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh khả năng cân đối nguồn
kinh phí để thực hiện xây dựng các công trình khẩn cấp về thiên tai gây ra trên
địa bàn tỉnh.
2.4. Giao UBND các huyện, thành phố
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, duy trì thực hiện việc cảnh báo, lập
chốt trực, tổ chức phân luồng giao thông, thực hiện các biện pháp đảm bảo an
toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
- Phối hợp cùng với đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi chặt chẽ diến
biến sự cố. Trường hợp phát hiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông báo
cáo ngay về Ban Chỉ huy phòng, chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.
- Tổng hợp kiểm tra đánh giá, đề xuất biện pháp ứng phó tình huống
khẩn cấp về thiên tai và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo
thẩm quyền.
- Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả
thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu
trên, UBND các huyện, thành phố báo cáo Sở Giao thông vận tải để tổng hợp,
làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thời điểm bắt đầu từ ký ban hành đến khi có quyết định công bố kết
thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.
2. Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan,
đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).
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