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PHƯƠNG ÁN 

 Phòng, chống ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tổ chức 
cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp  

nhiệm kỳ 2021-2026 của Sở GTVT 
 
 Căn cứ Phương án số 75/PA-UBND ngày 10/5/2021 của Ban PCTT&TKCN 
tỉnh Lạng Sơn về việc Ứng phó thiên tai trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử Đại 
biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn xây dựng Phương án phòng, 
chống ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử Đại 
biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (PCTT và 
TKCN) như sau: 
 I. Mục tiêu, yêu cầu 
 1. Mục tiêu:  

Nâng cao năng lực, tính chủ động trong xử lý các tình huống, sự cố do thiên 
tai, bão, lụt; thực hiện phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão một cách có 
hiệu quả, giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại do lụt, bão gây ra đối với hệ thống 
đường bộ, giữ vững giao thông thông suốt, an toàn giao thông trên các tuyến đường 
trong địa bàn tỉnh trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV 
và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

2. Yêu cầu:  
- Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, năng lực 

xử lý tình huống 4 tại chỗ đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực giao thông vận tải phải coi công tác phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn trên đường bộ là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và thực hiện 
theo quy định về PCTT và TKCN. 

- Trong hoạt động PCTT và TKCN phải thực hiện tốt phương châm “Chủ 
động phòng, tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”; luôn phát 
huy tốt nhất phương châm “ 4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ - Chỉ huy tại chỗ - Phương 
tiện, vật tư, trang thiết bị tại chỗ - Hậu cần tại chỗ”; thực hiện tốt việc phối kết hợp 
giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, TP, các tổ chức để có các phương án 
thích hợp, phát huy hiệu quả cao nhất. 
 II. Nội dung thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện: Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch 
số 846/KH-SGTVT ngày 07/4/2021 về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
năm 2021, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; Quyết định số 
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852/QĐ-SGTVT ngày 08/4/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn; phân công công việc từng 
thành viên trong Ban cụ thể; Thanh tra Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch số 
63/KH-TTGTVT ngày 12/3/2021 về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên 
địa bàn tỉnh trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;  

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành đường bộ kiểm tra, rà soát tình 
hình khai thác, đảm bảo giao thông của các công trình đường bộ, các vị trí có nguy 
cơ sụt, trượt, ngập úng trên từng tuyến đường trong địa bàn tỉnh để kịp thời sửa 
chữa, khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông;  

3. Chuẩn bị nhân lực, phương tiện thiết bị vật tư để ứng phó kịp thời khi có 
mưa bão xảy ra gây ách tắc giao thông trên các tuyến đường; thực hiện kiểm kê, 
tổng hợp vật tư, thiết bị dự phòng cho công tác PCTT&TKCN; kiểm tra, rà soát 
tình hình khai thác, đảm bảo giao thông của các công trình đường bộ, các vị trí có 
nguy cơ sụt, trượt, ngập úng trên từng tuyến đường để có phương án đối phó khi 
xảy ra lụt, bão; rà soát thống kê số lượng phương tiện vận tải của các đơn vị trong 
tỉnh, xây dựng phương án huy động phương tiện vận tải phù hợp với từng địa hình 
khi xảy ra lụt, bão để kịp thời đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn theo lệnh của Ban 
chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. 
 4. Thực hiện công tác quản lý sửa chữa thường xuyên trên các tuyến đường 
trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 779/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 
01/4/2021 chỉ đạo các đơn vị trong ngành, UBND các huyện và thành phố tăng 
cường thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương để bảo đảm 
an toàn giao thông, trật tự xã hội chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
các cấp; Công văn số 973/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 16/4/2021 đề đề nghị các 
các phòng, ban thuộc Sở khẩn trương thực hiện các công việc, xây dựng phương 
án, chuẩn bị phương tiện thiết bị phục vụ công tác bảo đảm giao thông thông suốt 
trong mọi tình huống. Hiện tại trên 07 tuyến quốc lộ và 23 tuyến đường tỉnh, tuyến 
đường TTBT, các Công ty quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đã thực hiện 
phát quang cây cỏ hai bên đường đảm bảo tầm nhìn, vá ổ gà, bù phụ lề đường, bổ 
sung, điều chỉnh hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ đảm bảo rõ ràng để đảm 
bảo cho các phương tiện tham gia giao thông được thông suốt, an toàn;    

- UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo các Công ty quản lý tuyến đường thực 
hiện trên các đường huyện, đường xã. 

5. Thực hiện kiểm kê, tổng hợp vật tư, thiết bị dự phòng; huy động phương 
tiện vận tải để kịp thời đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn cho công tác 
PCTT&TKCN:  

Sở Giao thông vận tải đã có công văn số 1985/SGTVT-KCHT&ATGT về 
kiểm kê danh mục, phân loại và huy động vật tư dự phòng và phương tiện trên địa 
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bàn để bảo đảm giao thông trong các tình huống thiên tai xảy ra trên các tuyến 
đường, cụ thể như sau: 

- Kiểm kê, tổng hợp vật tư, thiết bị dự phòng cho công tác PCTT&TKCN: 
Sở GTVT: 36m dầm Beley, rọ đá khoảng 800 rọ, hộ lan tôn sóng 3500m và 

biển báo các loại 100 bộ tại kho của các đơn vị: Công ty quản lý và xây dựng công 
trình giao thông Lạng Sơn, Công ty CP XDCT GT 244, Công ty CP đầu tư XDHT 
Kinh tế Trần Mai, Công ty TNHH XD TM Dương Khánh Phát, Công ty cổ phần 
phát triển và thương mại số 909; đá hộc khoảng 1000m3 các Công ty hợp đồng lấy 
tại mỏ đá Giang Sơn, mỏ đá Hồng Phong huyện Cao Lộc, mỏ đá Lũng Cái Đay, mỏ 
đá Hữu Lũng;  

- Huy động phương tiện vận tải để kịp thời đáp ứng yêu cầu sơ tán dân cư, 
cứu hộ, cứu nạn cho công tác PCTT&TKCN: 

Sở GTVT: Khoảng 30 loại xe tải, xe khách của hợp tác xã vận tải Đoàn Kết, 
Công ty CP Non Nước, Công ty liên danh vận tải ô tô Sơn Đức, hợp tác xã vận tải 
Nhật Minh….. khi huy động Sở GTVT gửi liên lạc để bố trí sắp xếp phương tiện 
huy động phục vụ cứu hộ, cứu nạn; máy xúc 15 chiếc, ô tô tải 20 chiếc, máy san 02 
chiếc, ô tô con 20 chiếc và máy lu 15 chiếc của các đơn vị thực hiện công tác 
BDTX trên các tuyến QL và tuyến đường tỉnh. 

 Ngoài ra chỉ đạo các huyện, TP yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng 
đóng trên địa bàn huy động vật tư, thiết bị, phương tiện để kịp thời ứng cứu trên địa 
bàn khi có mưa bão xảy ra. 

6. Công tác trực và phân luồng giao thông khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt, lũ quét 
trên các tuyến đường:  

6.1. Công tác trực đảm bảo giao thông và xử lý thông tin 
- Trong công tác bảo đảm giao thông, khi xảy ra sự cố sạt lở dẫn tới tắc 

đường, Sở Giao thông vận tải trực tiếp chỉ đạo các lực lượng gồm: Thanh tra giao 
thông, các đơn vị thực hiện công tác BDTX đồng thời phối hợp với lực lượng Công 
an các huyện tổ chức thực hiện phân luồng đảm bảo giao thông, huy động các 
phương tiện ô tô, máy móc thiết bị để hót dọn đất đá để thông đường một cách 
nhanh nhất.  

- Trong các đợt mưa, bão, Sở đã phân công lịch trực cho từng bộ phận, từng 
cá nhân trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN để tiếp nhận thông tin, kịp thời có 
phương án chỉ đạo, giải quyết các tình huống xảy ra; trong các đợt có bão, lụt, mưa 
kéo dài xảy ra Ban chỉ huy PCTT &TKCN đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng 
cơn bão, kịp thời có công điện chỉ đạo cho các đơn vị trong ngành thực hiện 
nghiêm túc chế độ trực, gác, chủ động đối phó, khắc phục hậu quả bão, lụt. Các 
đồng chí lãnh đạo Sở đã chủ động đi kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường 
trong những ngày mưa bão để có phương án sát thực trong việc phòng, chống, khắc 
phục, phân luồng đảm bảo giao thông khi xảy ra ách tắc. 
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- Khi xảy ra bão, lụt chỉ đạo các đơn vị trong ngành nghiêm túc trực 24/24h, 
không thể coi thường dù là cơn bão nhỏ nhất, theo dõi diễn biến tình hình lụt, bão, 
căn cứ vào mức độ nguy hiểm, tình hình thực tế của lụt, bão, điều kiện địa hình và 
tình hình thực tế để triển khai ứng cứu kịp thời và tham mưu cho thủ trưởng các 
đơn vị để có giải pháp chống lụt, bão đạt hiệu quả cao nhất. Xây dựng phương án 
phân luồng đảm bảo giao thông ngay từ đầu năm. Phối hợp chặt chẽ với ban chỉ 
huy PCLB&TKCN của tỉnh và các huyện, thành phố, công an các huyện, thành 
phố; thường xuyên liên lạc, xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh 
và Tổng Cục đường bộ Việt Nam. 

6.2. Phân luồng giao thông khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt, lũ quét trên các tuyến 
đường trong địa bàn tỉnh 

Hiện tại các Công ty quản lý tuyến đường thực hiện sửa chữa thường xuyên 
trên 07 tuyến quốc lộ và 23 tuyến đường tỉnh, tuyến đường TTBT cơ bản đảm bảo 
rõ ràng, thông thoáng để đảm bảo cho người dân, các phương tiện tham gia giao 
thông được thông suốt, an toàn trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc 
hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Tuy nhiên, trường hợp có mưa, bão kéo dài trên địa bàn tỉnh còn một số vị trí 
cống, ngầm cũ (20 vị trí) chưa được đầu tư nên không đủ khả năng thoát nước gây 
ngập úng cục bộ trên các tuyến đường QL.3B (Km26+450, Km50+910, 
Km51+390), ĐT.229 (Km12+450, Km16+520, Km21+820), ĐT.231 (Km29+200), 
ĐT.232 (Km2+200, Km28+800), ĐT.250 (Km4+430, Km13+950, Km46+700, 
Km53+230), ĐT.246 (Km0+300, Km18+200, Km22+200, Km29+300), ĐT.237 
(Km11+100), ĐT.243 (Km17+500), ĐT.245 (Km8+150), nước ngập sâu từ 1-3m, 
nước rút sau khi tạnh mưa từ 1-4 tiếng là nhân dân và các phương tiện đi lại được. 

Trường hợp do mưa lũ làm tắc đường tại các vị trí nêu trên thì các phương 
tiện có thể đi theo các hướng sau:  

- Tắc đường trên tuyến QL.3B: Tại vị trí Km26+450 (ngầm Khuổi Mịt), một 
hướng vòng quay lại, một hướng đi xuôi đến Km41+200 và đi theo đường ĐH.01B 
ra ĐH.05 và ra QL.4A;  tắc tại Km50+910 (ngầm Vằng Ma) và Km51+390 (ngầm 
Pác Dào) quay lại Km56+700 đi theo đường xã Tân Yên ra ĐT.231 ra Văn Mịch. 

- Tắc trên ĐT.229: Tại vị trí Km12+450 (mặt đường trũng), Km16+520 
(ngầm tràn), Km21+820 (ngầm tràn), một hướng quay lại đi ra QL.4A ra thị trấn 
Tràng Định, một hướng đi lên đường TTBG Tân Minh - Quốc Khánh. 

- Tắc trên ĐT.231: Tại vị trí Km29+200 (ngầm Cốc Mặn), một hướng là vòng 
về đầu tuyến đi ra trung tâm xã Hội Hoan, một hướng vòng sang ĐT.226 ra Văn 
Mịch, Bình Gia. 

- Tắc trên ĐT.232: Tại vị trí Km2+200 (cầu Hát Bon) một hướng là vòng về 
đầu tuyến ra QL.1B, một hướng ra trung tâm xã Vĩnh Lại, Trấn Ninh; tắc tại 
Km28+800 (cầu Na Sầm), một hướng vòng về đầu tuyến ra thị trấn Na Sầm ra 
QL.4A, một hướng vào trung tâm xã Tân Lang. 
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- Tắc trên ĐT.250: Tại vị trí Km4+430 (ngầm tràn) một hướng vòng ra 
QL.4B, một hướng vào trung tâm xã Minh Phát; tắc tại Km13+950 (ngầm Nà Kẹt) 
một hướng vào trung tâm xã Hữu Lân, một hướng vào trung tâm xã Minh Phát; tắc 
tại Km46+700 (ngầm Củ Na) một hướng vào trung tâm xã Hữu Lân, một hướng 
sang ĐT.238, trung tâm xã Lâm Sơn; tắc tại Km53+230 (ngầm tràn) một hướng 
quay ra QL.1, một hướng sang ĐT.238, trung tâm xã Lâm Sơn. 

- Tắc trên ĐT.246: Tại vị trí Km0+300 (ngầm Nà Lừa) một hướng vòng về 
đầu tuyến vào các trung tâm xã Bính Xá ra QL.31, một hướng vào trung tâm xã 
Kiên Mộc; tắc tại Km18+200 (ngầm Bản Văn), Km22+200 (ngầm Nà Thuộc) một 
hướng vào trung tâm xã Kiên Mộc, một hướng vào trung tâm xã Bắc Xa; tắc tại 
Km29+300 (ngầm Bản Háng), một hướng vào trung tâm xã Bắc Xa, một hướng lên 
đường TTBT Bản Mạ - Bản Chắt. 

- Tắc trên ĐT.237: Tại vị trí Km11+100 (ngầm tràn), một hướng vòng về đầu 
tuyến ra QL.4B, ra thị trấn Lộc Bình, một hướng vòng lên QL.31. 

- Tắc trên ĐT.243: Tại vị trí Km17+500 (cống hộp 4x4m), một hướng vòng 
về đầu tuyến ra QL.1, một hướng vòng về cuối tuyến ra thị trấn Bắc Sơn, ra QL.1B. 

- Tắc trên ĐT.245: Tại vị trí Km8+150 (cống hộp 3x3m), một hướng vòng về 
đầu tuyến ra thị trấn Hữu Lũng, một hướng vòng về cuối tuyến ra QL.1. 

7. Công tác phối hợp của Sở với UBND các huyện, thành phố trong: kiểm tra 
công tác bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán 
dân, điều phối, kiểm soát an toàn giao thông ở khu vực xảy ra thiên tai; rà soát các 
vị trí hay xảy ra sạt trượt, ngậm nước trên các tuyến đường huyện, đường xã trên 
địa bàn, cảnh báo cho nhân dân biết các vùng có thể xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở 
đất và có biện pháp phòng tránh tích cực; tổ chức ứng cứu nhân dân các khu vực bị 
cô lập do bị cắt đứt giao thông đường bộ. 

III. Tổ chức thực hiện 
1. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông thực hiện nhiệm vụ 

thường trực Ban PCTT&TKCN của Sở GTVT có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các 
đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phương án này và tổng hợp 
báo cáo theo quy định. 

2. Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông - Sở GTVT:  
- Phối hợp với phòng QLKCHT&ATGT, UBND các huyện, thành phố 

hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý, bảo trì đường bộ thực 
hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo giao thông trên 
các tuyến đường không do Sở GTVT quản lý.  

- Rà soát các vị trí sung yếu có nguy cơ sạt lở, các vị trí ngập nước các tuyến 
đường trên địa bàn tỉnh để có phương án hướng dẫn, phân luồng cho các phương 
tiện đi theo hướng khác để phòng ngừa, xử lý khi sự cố xảy ra. 

- Chỉ đạo trực tiếp các nhà thầu xây dựng công trình do mình quản lý có 
phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão đối với các công trình đang 
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xây dựng; kiểm tra, chỉ đạo khắc phục các yếu kém liên quan đến vấn đề an toàn 
giao thông, đảm bảo giao thông tại các công trình xây dựng trên đường bộ đang 
khai thác. 

3. Thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi 
phạm trong lĩnh vực bảo vệ công trình giao thông, an toàn giao thông, phân luồng 
đảm bảo giao thông, việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống, khắc phục 
hậu quả lụt, bão. 

4. Phòng Quản lý vận tải và Phương tiện và người lái: Chỉ đạo các đơn vị 
liên quan rà soát, huy động các phương tiện vận tải, xây dựng phương án huy động 
phục vụ cứu hộ, cứu nạn theo lệnh của Ban PCTT và TKCN tỉnh. 

5. Các Công ty quản lý bảo trì đường bộ: Công ty cổ phần quản lý và xây 
dựng giao thông Lạng Sơn, Công ty TNHH xây dựng thương mại Dương Khánh 
Phát, Công ty CP Phát triển XD và TM số 909, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ 
tầng kinh tế Trần Mai, Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 và các 
đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, bảo trì đường bộ của các huyện, thành phố 
thường xuyên kiểm tra, đề xuất sửa chữa các hư hỏng cầu, đường có nguy cơ ảnh 
hưởng của lụt, bão; chuẩn bị vật tư, máy móc, thiết bị dự phòng, phương án phòng, 
chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, đảm bảo giao thông, an toàn giao thông trên các 
tuyến quốc lộ và đường tỉnh, đường huyện do đơn vị mình đang thực hiện quản lý 
và bảo trì; thực hiện công tác trực, gác cầu, đường, phối hợp phân luồng trong 
những ngày xảy ra lụt, bão theo yêu cầu của Sở GTVT. 

6. Yêu cầu các phòng, ban thuộc Sở quán triệt đến toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 
chấp hành nghiêm việc phòng, chống dịch Covid – 19 theo quy định. 

Trên đây Phương án phòng, chống ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai trong 
thời gian tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Sở GTVT. Sở GTVT yêu cầu các phòng, ban thuộc 
Sở; các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách 
nhiệm triển khai thực hiện theo phương án này./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban PCTT và TKCN tỉnh Lạng Sơn (b/c); 
- Ban PCTT Tổng cục ĐBVN; 
- UBND các huyện, TP; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- Các TV Ban PCTT Sở; 
- Các phòng, ban Sở (t/h); 
- Các đơn vị trong ngành (t/h); 
- Lưu: VT, QLKCHTGT.ĐVT. 

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Vũ Văn Nhiên 
 


		2021-05-17T10:53:03+0700
	Việt Nam
	Vũ Văn Nhiên<vvnhien@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




