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QUY CHẾ
Hoạt động Tổ công tác phòng chống ngập úng

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 7212 /QĐ-UBND

ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I
NHIỆM VỤ CỦA TỔ CÔNG TÁC

Điều 1. Tổ công tác phòng chống ngập úng (gọi tắt là Tổ công tác) có nhiệm vụ 
tham mưu đề xuất, thẩm định các giải pháp xử lý ngập úng trên địa bàn thành phố; giúp 
UBND thành phố trong việc giám sát và chỉ đạo, điều hành thực hiện xử lý ngập úng, 
đảm bảo tiến độ và hiệu quả theo yêu cầu đề ra.

Chương II
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CÔNG TÁC

Điều 2. Tổ trưởng Tổ công tác (Lãnh đạo Sở Xây dựng) chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng toàn bộ hoạt động của Tổ công tác và các nhiệm 
vụ sau:

1. Phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ công tác.
2. Chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Tổ công tác.
3. Phụ trách, theo dõi công tác phòng, chống ngập úng trên địa bàn các quận: 

Cẩm Lệ, Liên Chiểu; huyện Hòa Vang.
4. Chủ trì, kiểm tra công tác phòng ngừa và xử lý ngập úng các dự án do Sở 

Xây dựng làm chủ đầu tư.
5. Tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND thành phố xử lý những vấn đề vượt thẩm 

quyền.
Điều 3. Tổ phó Tổ công tác (Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải) chịu trách nhiệm 

trước Tổ trưởng về thực hiện các nhiệm vụ được phân công và các nhiệm vụ sau:
1. Chủ trì, kiểm tra công tác phòng ngừa và xử lý ngập úng đối với các công 

trình thuộc Dự án cơ sở Hạ tầng ưu tiên và các dự án do Sở Giao thông vận tải làm Chủ 
đầu tư.

2. Phụ trách, theo dõi công tác phòng, chống ngập úng trên địa bàn các quận: 
Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê.



3. Trực tiếp chỉ đạo Công ty Quản lý Cầu đường thường xuyên kiểm tra, báo 
cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống ngập úng.

4. Ký các văn bản và thực hiện các công việc do Tổ trưởng ủy quyền khi cần 
thiết.

Điều 4. Tổ phó Tổ công tác (Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường) chịu trách 
nhiệm trước Tổ trưởng về thực hiện các nhiệm vụ được phân công và các nhiệm vụ 
sau:

1. Tham mưu, xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện nạo vét, khơi thông 
cống rãnh theo chủ trương của UBND thành phố.

2. Phụ trách, theo dõi công tác phòng, chống ngập úng trên địa bàn quận Hải 
Châu.

3. Trực tiếp xử lý, chỉ đạo Công ty TN&XLNT triển khai công tác nạo vét, khơi 
thông các tuyến cống trên địa bàn thành phố do Công ty TN&XLNT đang vận hành 
khai thác.

4. Ký các văn bản và thực hiện các công việc do Tổ trưởng ủy quyền khi cần 
thiết.

Điều 5. Các thành viên trong Tổ công tác
Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về thực hiện các nhiệm vụ được phân công và 

các nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Đại diện Văn phòng UBND thành phố
Tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND thành phố tất cả các vấn đề liên quan đến 

ngập úng mà các đơn vị liên quan trình UBND thành phố xem xét, quyết định.
2. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, kiểm tra công tác phòng ngừa và xử lý ngập úng các dự án, công trình 

do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư hoặc quản lý.
3. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Theo dõi, tham mưu đề xuất công việc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư 

đối với các dự án, nguồn kinh phí thực hiện các công việc xử lý ngập úng.
4. Đại diện Sở Tài chính
Theo dõi, đề xuất xử lý công việc liên quan đến tài chính, kinh phí đối với các 

dự án xử lý ngập úng.
5. Đại diện UBND các quận, huyện
- Kiểm tra, đề xuất các giải pháp chống ngập úng đồng thời theo dõi, đôn đốc 

tình hình xử lý ngập úng các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt và chưa 
được đầu tư hệ thống thoát nước trên địa bàn đơn vị quản lý.



- Đối với những khu vực đã bàn giao đưa vào sử dụng: Trực tiếp xử lý ngập 
úng sau khi có chủ trương của UBND thành phố đối với hệ thống cống, rãnh thoát 
nước; đường kiệt, hẻm trong các khu dân cư (ngoại trừ cống liên phường) thuộc phạm 
vi quản lý của UBND quận, huyện.

- Tham gia, theo dõi, kiểm tra tình hình nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước 
do Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thực hiện trên địa bàn quận, huyện quản lý.

6. Đại diện Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải
- Phối hợp với UBND các quận, huyện đề xuất phương án xử lý ngập úng đối 

với các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và các Khu dân cư hiện trạng 
trong khu vực nội thành đã có hệ thống thoát nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND thành phố giao tại Quyết định số 
33/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 về việc Ban hành Quy định về quản lý, vận hành, 
khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và Khu công nghiệp trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng.

- Tham gia, theo dõi, kiểm tra tình hình nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước 
do Công ty quản lý và các công trình thoát nước do quận, huyện triển khai nạo vét, 
khơi thông tạm.

7. Đại diện Công ty Quản lý Cầu đường
Kiểm tra, báo cáo kịp thời các kết cấu hạ tầng giao thông, thoát nước bị hư hỏng 

ảnh hưởng đến khả năng thu nước mặt, gây ngập úng và gây mất an toàn giao thông.
Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TỔ CÔNG TÁC
Điều 6. Nguyên tắc làm việc và kinh phí hoạt động
1. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm.
2. Công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc
Từng thành viên trong Tổ công tác thường xuyên giám sát, theo dõi, kiểm tra công 

việc được phân công tại Chương II của Quy chế này, đồng thời đôn đốc các đơn vị thực 
hiện, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đề ra.

3. Chế độ báo cáo
Các thành viên trong Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo như sau:
- Chế độ định kỳ: Hàng tuần, các thành viên Tổ công tác báo cáo tình hình ngập 

úng và đề xuất phương án xử lý cho Tổ trưởng (theo địa chỉ email: 
thnamma@gmail.com hoặc binhnd1@danang.gov.vn ; ĐT: 3.565.538).

- Chế độ đột xuất: Liên hệ trực tiếp với Tổ trưởng theo số ĐT: 0913.443.901 hoặc 
3.822.014.
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4. Chế độ họp
- Định kỳ 2 tuần/ 1 lần, Tổ công tác họp triển khai đánh giá kết quả hoạt động, 

tình hình giải quyết, xử lý ngập úng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Tùy tình 
hình thực tế, có điều chỉnh tăng hoặc giảm số lần họp cho phù hợp.

- Các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp do Tổ 
trưởng triệu tập và chuẩn bị nội dung báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được 
giao. Nếu do bận đi công tác không thể tham dự các cuộc họp, cần có ý kiến chính thức 
bằng văn bản hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự.

5. Kinh phí hoạt động
Giao Sở Xây dựng đề xuất kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho Tổ công tác., gửi Sở 

Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.
Điều 7. Quy trình phối hợp, xử lý công việc  
1. Tổ giúp việc của từng đơn vị (trừ quận, huyện do đã có Đội chống ngập úng) 

có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, giải quyết các công việc do đại diện của đơn vị 
tham gia Tổ công tác giao.

2. Đội chống ngập úng của UBND các quận, huyện chủ động thực hiện giải pháp 
chống ngập úng cho các khu vực có khả năng bị ngập trên địa bàn đã được phân công 
tại Điều 5, Điểm 5 của Quy chế này. Đối với các khu vực nằm trong thẩm quyền trực 
tiếp xử lý; các điểm ngập úng phát sinh có quy mô nhỏ, trong trường hợp khẩn cấp, đề 
nghị khẩn trương thực hiện trước khi có báo cáo kết quả về Tổ công tác.

3. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải phối hợp với đơn vi liên quan chủ động 
đề xuất với Tổ công tác phương án và giải pháp chống ngập úng cho các khu vực có 
khả năng bị ngập trên địa bàn đã được phân công tại Điều 5, Điểm 6 của Quy chế này. 
Đối với các khu vực nằm trong thẩm quyền trực tiếp xử lý; các điểm ngập úng phát 
sinh có quy mô nhỏ, trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị khẩn trương thực hiện trước 
khi có báo cáo kết quả về Tổ công tác.

4. Tổ công tác có trách nhiệm thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt 
phương án xử lý ngập úng. Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện, đồng thời 
theo dõi, đôn đốc các đơn vị, nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

5. Chế độ kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, hội họp và báo cáo của các đơn vị trong 
quá trình phối hợp được thực hiện theo Điều 6 của Quy chế này.

6. Quy trình phối hợp, xử lý công việc được tóm tắt theo sơ đồ sau:



Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8.  Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện 
Quy chế này.

- Các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm căn cứ Quy chế để triển khai thực 
hiện, đồng thời kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác xử lý ngập úng theo thẩm quyền 
và chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc 
phát sinh, các thành viên Tổ công tác, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Tổ 
trưởng để xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện thực tế./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

    Nguyễn Ngọc Tuấn

Công ty TN&XLNT

Chỉ đạo
Báo cáo
Phối hợp

UBND thành phố

Tổ công tác

Đội chống ngập úng 
các quận, huyện

Tổ giúp việc của từng 
đơn vị

(trừ quận, huyện)


