UBND HUYỆN QUỲNH NHAI
BAN CHỈ HUY PCTT & TKCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 157/PCTT&TKCN

Quỳnh Nhai, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ứng phó với mưa dông lốc, sét,
mưa đá, gió giật mạnh trên địa bàn
huyện Quỳnh Nhai

Kính gửi:

- Ban chỉ huy PCTT & TKCN các xã;
- Các cơ quan, ban ngành thành viên Ban chỉ huy
PCTT &TKCN huyện.

Theo tin cảnh báo mưa dông số 81/ĐKVTB-DB ngày 28/4/2021 của
Phòng dự báo Khí tượng thủy văn Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây bắc.
Hiện nay qua theo dõi trên ảnh Ra đa thời tiết Pha Đin lúc 04h00’ ngày
28/4/2021 cho thấy mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và dông, cảnh báo
trong những giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa
rào và dông trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Trong mưa dông cần đề phòng xuất
hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Để chủ động đối phó với các tình huống mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió
giật mạnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện đề nghị Ban chỉ huy PCTT các
xã, các ban, ngành thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN của huyện tập trung tập
trung chỉ đạo triển khai những nội dung sau:
1. Tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, lũ; chỉ đạo,
kiểm tra, già soát những vùng nguy hiểm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng
do mưa lớn, gió lốc, mưa đá, gió giật mạnh các khu vực ven sông, suối, khe
suối, taluy, sườn đồi, chân vách núi đá, hạ lưa các hồ, đập, vùng trũng thấp;
vùng sản xuất lúa, hoa màu, cây ăn quả (đổ gãy, rơi dụng trái cây do gió lốc,
mưa đá). Thông tin cảnh báo đến người dân được biết, thực hiện các biện pháp
ứng phó phù hợp, hiệu quả đảm bảo an toàn về người, nhà ở, tài sản, đời sống
sinh hoạt và giảm thiểu thiệt hại sản xuất của nhân dân.
2. Chủ động lực lượng vật tư, phương tiện ứng phó với các tình huống
thiên tai; tuyên truyền vận động nhân dân cư trú tại các ven sông, suối, khe lạch,
các hoạt động sinh hoạt và sản xuất cảnh giác với mưa lũ đột biến, bất ngờ đầu
mùa, chủ động phòng tránh an toàn.
3. Tổ trức kiểm tra, tuần tra sự an toàn các đập, hồ chứa thủy lợi, thủy
điện; các tuyến đường giao thông sung yếu, các công trình đang thi công trong
vùng nguy cơ lũ lụt, sạt lở, ngập úng chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời
các tình huống thiên tai mưa lũ.
4. Đài khí tượng, thủy văn tăng cường công tác dự báo, cảnh báo diễn
biến mưa lũ thông tin, cảnh báo kịp thời tới Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai
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và tìm kiếm cứu nạn huyện, các ngành chức năng liên quan chỉ đạo các xã chủ
động phòng tránh, ứng phó.
5. Trung Tâm văn hóa truyền thông huyện, các cơ quan thông tin đại
chúng tại các xã tăng cường thông tin tuyên truyền, cảnh báo diễn biến tình
hình mưa lũ đến các cấp chính quyền, cộng đồng, người dân chủ động phòng
tránh, ứng phó an toàn với thiên tai mưa lũ, sạt lở.
6. 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.
7. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chỉ
đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống lũ quét, sạt lở đất và tác động do mưa,
lũ gây thiệt hại; nắm bắt thông tin, thường xuyên báo cáo kịp thời về Văn phòng
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.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Cầm Văn Huy

