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V/v tăng cường công tác phòng, tránh ứng
phó với đợt mưa trên diện rộng

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thành viên BCH
phòng chống thiên tai và TKCN huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Căn cứ Văn bản số 369/VPTT-TH ngày 10/10/2021 của Văn phòng Thường
trực phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Lào Cai, về việc tăng cường công tác
phòng, tránh ứng phó với đợt mưa trên diện rộng.
Để chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai xảy ra nhằm giảm thiểu
thiệt hại đến mức thấp nhất có thể. Chủ tịch UBND huyện Mường Khương chỉ đạo
các cơ quan, đơn vị thành viên BCH phòng chống thiên tai và TKCN; UBND các
xã, thị trấn khẩn trương triển khai một số nội dung sau:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Thủy văn
Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại
chúng để có kế hoạch triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp. Tăng
cường thời lượng truyền thông về tình hình thời tiết, thiên tai trên Đài Truyền thanh,
truyền hình địa phương, hệ thống loa truyền thanh tại các xã, thị trấn, thôn, bản để
nhân dân nắm bắt kịp thời. Chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, lũ
quét, sạt lở đất có thể xảy ra.
- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân chằng chống, gia cố lại
nhà ở, khơi thông cống rãnh xung quanh nhà đảm bảo tiêu thoát nước, chặt, tỉa cành
cây nhằm hạn chế việc gãy, đổ làm ảnh hưởng đến đường dây điện, nhà ở.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của
mưa, lũ, dông, lốc; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống;
thường xuyên báo cáo diễn biến thiên tai về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp
và PTNT) để kịp thời tổng hợp báo cáo tỉnh theo quy định.
- Chỉ đạo các Chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn thực hiện nghiêm túc
các biện pháp phòng chống thiên tai tại công trường. Các chủ đập, hồ chứa thủy
điện, thủy lợi kiểm tra, xử lý các điểm xung yếu về hồ đập, vận hành, xả lũ đúng quy
trình, đồng thời thông báo cho chính quyền và người dân biết trước khi xả lũ để chủ
động phòng, tránh.
- Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời ứng phó khi cần
thiết; Kiên quyết di dời những hộ gia đình, cá nhân nằm trong khu vực có nguy cơ cao

về sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Chuẩn bị thật tốt công tác phòng, tránh thiên tai theo
phương châm “bốn tại chỗ” không để bị bất ngờ trước mọi tình huống thiên tai xảy ra.
- Tổ chức kiểm soát, hướng dẫn người qua lại tại các khu vực ngầm tràn,
đường bị ngập để bảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Tuyệt đối không để
người qua lại sông suối khi có mưa, lũ hoặc nước dâng.
- Chỉ đạo nhân dân khẩn trương hoàn thành thu hoạch hoa màu theo phương
châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh những thiệt hại do mưa lớn gây ra.
2. Các cơ quan, đơn vị thành viên BCH Phòng chống thiên tai và TKCN huyện
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị thành viên BCH
Phòng chống thiên tai và TKCN huyện thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến thời
tiết để chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc và địa phương được phân
công phụ trách thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai xảy
ra kịp thời, hiệu quả.
3. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Tham mưu chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp với các cơ quan đơn vị
liên quan, UBND cấp xã rà soát phương án đảm bảo an toàn hồ đập, phương án
phòng tránh lũ quét, sạt lở đất,... để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống mưa, lũ;
bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Đôn đốc cấp xã sẵn sàng tổ chức sơ tán, di chuyển
người dân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt sạt
lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn. Tổng hợp báo cáo khi có thiên tai xảy ra theo
quy định.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- LĐ UBND huyện;
- Như kính gửi;
- BBT Cổng TTĐT huyện;
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