UBND HUYỆN QUỲNH NHAI
BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 189/PCTT&TKCN

Quỳnh Nhai, ngày 23 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chủ động ứng phó với mưa lớn lốc,
sét, mưa đá, gió giật mạnh

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các xã;
- Các cơ quan, đơn vị thành viên BCH
PCTT &TKCN huyện.

Thực hiện Công văn số 175/VPTT-PCTT ngày 21/5/2021 của Ban Chỉ
huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La về việc chủ động ứng phó với mưa lớn lốc, sét,
mưa đá, gió giật mạnh.
Để giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và chủ động ứng phó với các
tình huống, sự cố thiên tai do mưa, lũ. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đề
nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban
Chỉ huy PCTT&TKCN của huyện tập trung tập trung chỉ đạo triển khai
những nội dung sau:
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lớn để chủ động thông báo,
hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động các giải pháp
phòng mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất.
2. Kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối,
ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, chủ động sơ tán dân tại các khu
vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn; hướng dẫn giao thông qua các ngầm, tràn,
khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; triển khai lực lượng xung kích cơ sở kiểm tra,
rà soát các vị trí xung yếu (ngầm tràn, tuyến đường bị ngập nước, các bọng
nước….) để phát hiện kịp thời có phương án xử lý đảm bảo an toàn cho người
dân trong khu vực.
3. Chỉ đạo việc đảm bảo an toàn cho việc sản xuất, đi lại: đảm bảo an toàn
nhất là người dân làm ở các nương rẫy; đi lại tại các khu vực ngầm tràn, khu vực
có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
4. Chi nhánh Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi
Sơn La tại Quỳnh Nhai kiểm tra rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn
đập, hồ chứa nước Huổi Có, Tho Lóng và vùng hạ du, bố trí lực lượng thường
trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; có
phương án hạ thấp mực nước và thông tin cho khu vực hạ du hồ chức đồng thời
kiểm tra và thường xuyên theo dõi thông tin các khu vực hạ du có khả năng ảnh
hưởng khi xả lũ hồ chứa.
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5. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để để khắc phục sự cố,
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa
lớn, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở chia cắt giao thông.
6. Sẵn sàng phương án cung cấp nhu yếu phầm thiết yếu, thuốc men, nước
uống… cho số lượng lớn ngưởi dân để đảm bảo đời sống và sinh hoạt cho người
dân trong vùng bị ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ,
cứu nạn khi có yêu cầu.
7. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện; Tổ công tác theo
Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 căn cứ nhiệm vụ được phân
công, chủ động rà soát kế hoạch, phương án để bảo đảm an toàn cho người, cơ
sở hạ tầng và sản xuất, môi trường, sức khỏe của người dân, cộng đồng trong
khu vực bị ảnh hưởng của mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
8. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chỉ
đạo kịp thời các biện pháp chủ động ứng phó với mưa lón, lốc, sét, mưa đá, gió
giật mạnh; nắm bắt thông tin, cập nhật báo cáo tình hình mưa lũ, thiệt hại trên
địa bàn về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện./.
Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện;
- Các thành viên BCH PCTT & TKCN huyện;
- Ban chỉ huy PCTT &TKCN các xã;
- Lưu: VT, BCH (Luân), Pt 10b.
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