
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:          /UBND-NLN 
 

V/v chủ động các biện pháp 
phòng ngừa và ứng phó với cơn 

bão số 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày         tháng        năm 2022  

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 
và TKCN tỉnh (Quyết định số 1601/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2022); 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng, Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng, 
Thủy văn tỉnh Lào Cai, Bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi 

giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ sau đó suy yếu dần thành áp 
thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 
độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức 

gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật 
cấp 9. Do ảnh hưởng của áp thấp, từ đêm nay 10/8 đến ngày 12/8, trên khu vực 

tỉnh Lào Cai có mưa, mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-
150mm/đợt, có nơi trên 170mm/đợt. Mưa lớn tập trung tại các huyện: Bảo Yên, 

Bảo Thắng, Văn Bàn, Bắc Hà, Bát Xát, TP Lào Cai và TX Sa Pa. Để chủ động 
thực hiện tốt các biện pháp phòng, tránh thiên tai gây ra, từ đó giảm thiểu các thiệt 

hại, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: 

 1. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời bằng nhiều phương 
thức về ảnh hưởng của Áp thấp đến người dân để chủ động các biện pháp phòng, 

tránh, ứng phó; triển khai, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 
Tỉnh trong công tác phòng, chống các loại hình thiên tai; 

 - Chỉ đạo quyết liệt đối với các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn chuẩn bị thật tốt công tác phòng, tránh, ứng phó với thiên tai theo 
phương châm “Bốn tại chỗ”; rà soát các khu vực xung yếu, vị trí có nguy cơ cao 

về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng…, khu hầm, mỏ, hồ thủy lợi, thủy điện, hồ 
xả thải có nguy cơ ảnh hưởng để có biện pháp phòng ngừa. 

 - Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24h; báo cáo kịp thời diễn 

biến của thiên tai, tình hình thiệt hại trên địa bàn đảm bảo đúng chỉ đạo của cấp trên. 

 2. Các Sở, ban, ngành của tỉnh: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND cấp huyện rà soát phương án đảm bảo an 
toàn hồ đập, phương án phòng tránh ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,... để sẵn 

sàng ứng phó với mọi tình huống mưa, lũ. Đôn đốc cấp huyện tổ chức sơ tán, di 
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chuyển các hộ dân đang sinh sống tại các khu vực thiên tai nguy hiểm đến nơi an 
toàn. Chỉ đạo và thực hiện nghiêm chế độ trực ban, công tác báo cáo thiệt hại. 

- Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra việc chấp 
hành quy trình vận hành, phương án phòng chống lũ bão đảm bảo an toàn đập và 

vùng hạ du các công trình thủy lợi, thủy điện, hồ chứa thải theo quy định. 

- Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh: Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về 
dự báo thời tiết, đặc biệt là dự báo sớm khả năng xuất hiện và diễn biến của các 

tình huống phức tạp, khẩn cấp về mưa, lũ và các hiện tượng thiên tai nguy hiểm 
khác để các địa phương, các đơn vị liên quan và nhân dân biết, chủ động phòng, 

tránh kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào 
Cai phát các bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo về mưa, lũ, bão, áp thấp nhiệt 

đới trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

- Đối với các Sở, ban, ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ được phân 
công thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến mưa, lũ để phối hợp, chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc và địa phương được phân công phụ trách theo Quyết 
định số 1601/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh 

 3. Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN: Theo chức 

năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công thường xuyên cập nhật thông tin, diễn 
biến của mưa, dông để chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp 

với các địa phương phụ trách thực hiện công tác phòng, ngừa, ứng phó với mưa, 
lũ kịp thời, hiệu quả. 
 

Căn cứ nội dung trên, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; 
- Báo Lào Cai; 
- Cổng thông tinh điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, TH4, NLN1,2,3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Hoàng Quốc Khánh 
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