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Kính gửi: 
 

 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại  

 quốc tế ICT.  

Theo bản tin thời tiết của Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Tuyên Quang dự 

báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 

5000m, đêm nay (23/4) và ngày mai (24/4) các khu vực trong tỉnh tiếp tục có 

mưa vừa, mưa to (cục bộ có nơi mưa rất to). Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 

50-100mm, có nơi trên 150mm/đợt, trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy 

ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do lượng mưa xảy ra lớn và kéo dài dẫn 

tới hiện tượng đất đã bão hòa nước, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 

các xã: Ngọc Hội, Minh Quang, Vinh Quang, Tri Phú, Kiên Đài, Hà Lang, 

Tân An, Phú Bình. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét sạt lở đất cấp độ 1. 

Căn cứ Văn bản số 599/SNN-TL ngày 23/4/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc chủ động ứng phó với mưa to gây lũ quét, sạt lở đất; 

Để hạn chế thấp nhất các thiệt hại, rủi ro do thiên tai gây ra, 

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo:  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm, kịp 

thời thông báo đến người dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra 

thiên tai để người dân biết và chủ động các biện pháp phòng, tránh phù hợp.  

- Chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án phòng chống thiên tai đã xây 

dựng; kiểm tra, cảnh báo các hộ gia đình ở ven sông suối, nơi vách núi, taluy 

cao, nơi thảm phủ thực vật thưa thớt, nơi rừng sản xuất mới được khai thác nắm 

bắt thông tin để chủ động các biện pháp ứng phó đề phòng mưa to gây ra lũ 

quét, lũ ống, trượt, lở đất; kiểm soát người, phương tiện qua lại tại các khu vực 

đường tràn, ngầm, đường bị ngập, khu vực bến đò, không để người dân đi lại khi 

có mưa lũ xảy ra. 

- Tổ chức kiểm tra hồ, đập, công trình thủy lợi trên địa bàn, bố trí lực 

lượng thường trực tại các công trình xung yếu, phát hiện xử lý ngay các sự cố, 

sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình, khu vực hạ du 

công trình. 
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- Khi có thiên tai gây thiệt hại trên địa bàn quản lý, Uỷ ban nhân dân các 

xã, thị trấn chủ động các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm nhanh chóng hỗ trợ 

người dân ổn định cuộc sống và sản xuất sau thiên tai, đồng thời tổng hợp báo 

cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện) theo đúng quy định. 

2. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế ICT.  

Khẩn trương tiến hành đo đạc và xác định định diện tích đất của các hộ 

gia đình ảnh hưởng nằm trong khu vực sạt lở, có nguy cơ đe dọa tính mạng con 

người; trước mắt, phải xây dựng ngay phương án di chuyển hộ dân khi xảy ra sạt 

lở nhà ở đối với các hộ dân liên quan đến giải phóng mặt bằng công trình Nhà 

máy thủy điện Chiêm Hóa. 

3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện: Tăng cường 

cập nhật và đăng bản tin về diễn biến thời tiết để cảnh báo tới nhân dân trên địa 

bàn huyện biết và chủ động phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. 

4. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT: Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của  mưa lớn. Đôn đốc Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó với thiên 

tai. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.   

Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản này./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Huyện uỷ;                       

- TT HĐND huyện;                  (Báo cáo) 

- BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như kính gửi; (Thưc hiện) 

- Chánh VP, Phó CVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Tân 

 
 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-23T17:58:10+0700
	Việt Nam
	Vũ Đình Tân<vdtan.ch@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-23T19:18:35+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-23T19:18:55+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-23T19:19:16+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




