
   

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh; 

- Hạt quản lý đê Trực Ninh; 

- UBND thị trấn Cát Thành. 

 

Qua kiểm tra sau lũ; cống Phú An - đê hữu Ninh, thị trấn Cát Thành đã bị 

xuống cấp nghiêm trọng, tường thân cống bị mục ruỗng, xuất hiện lỗ rò tương đối lớn, 

nguy cơ mất an toàn rất cao. Để đảm bảo an toàn phòng chống thiên tại, UBND huyện 

yêu cầu: 

1. Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh 

- Xây dựng và triển khai ngay phương án bảo vệ cống Phú An theo phương 

châm “Bốn tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho sản xuất và dân sinh; kiểm tra phai dự 

phòng, chuẩn bị sẵn sàng 2.000 bao tải để tại nhà quản lý cống. 

- Phân công cán bộ thường trực tại cống thường xuyên theo dõi diễn biến sự cố 

và thực hiện kịp thời các biện pháp xử lý khi có tình huống xấu xảy ra 

- Gửi phương án bảo vệ cống về UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước ngày 07/7/2022. 

2. UBND thị trấn Cát Thành 

- Phối hợp Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh xây dựng và thực hiện 

phương án bảo vệ cống đảm bảo tính khả thi. 

- Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư (2.000 bao tải, 1.000 m3 đất 

gần khu vực cống) để huy động khi cần thiết. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt quản lý đê Trực Ninh: Phối hợp các đơn 

vị, địa phương triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về UBND huyện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Lưu Văn Dương 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 
 

Số:         /UBND-NNPTNT 
V/v xây dựng phương án bảo vệ cống 

Phú An - đê hữu Ninh Cơ tại thị trấn 

Cát Thành 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Trực Ninh, ngày      tháng 7 năm 2022 
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