UBND HUYỆN QUỲNH NHAI
BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN
Số: 158/PCTT&TKCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quỳnh Nhai, ngày 20 tháng 5 năm 2022

V/v chủ động ứng phó với mưa lớn,
giông lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất

Kính gửi:
- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các xã;
- Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ huy Phòng
chống thiên tai và TKCN huyện.
Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc (MLDR58/1530/SONLA ngày 20/5/2022), từ đêm ngày 20/5 đến ngày 24/5, trên địa
bàn tỉnh Sơn La có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ
biến 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Từ ngày 25/5, mưa vừa, mưa to có
khả năng giảm dần, xong có khả năng mưa dông rải rác kéo dài trong vài ngày
tiếp theo (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm).
Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, giông lốc, sét và
nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, 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 chỉ đạo triển khai những nội dung sau:
1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho
các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh;
2. Tổ chức kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi
các khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất,
lũ ống, lũ quét hoặc bị ngập sâu khi mưa lớn để bảo bảo an toàn tính mạng cho
người dân;
3. Tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ
quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa; Bố trí lực lượng trực
gác, hướng dẫn giao thông tại các vị trí có nguy cơ bị nước ngập sâu, chảy xiết,
nhất là qua ngầm, tràn, bến phà; Khẩn trương khắc phục sự cố hư hỏng, tập trung
hót dọn đất đá tại các vị trí sụt lở đảm bảo thông xe với thời gian nhanh nhất;
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. Chủ động tiêu thoát nước chống ngập úng các đô thị, khu dân cư và bảo
vệ sản xuất nông nghiệp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn,
khắc phục hậu quả mưa lũ;
6. Trung tâm truyền thông - Văn hóa huyện tổ chức thông tin truyền
thông, nhất là tuyến thông tin cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ
biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập
úng, lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại;
(Một số tài liệu tham khảo đã được Ban Chỉ đạo xây dựng và đăng tải trên
website:phongchong/thientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-lieu-truyen-thong-pctt.aspx).
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; cập
nhật, tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại do thiên tai về Văn phòng
Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT)./.
Nơi nhận:
- TT huyện ủy;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch huyện;
- Các thành viên BCH PCTT&TKCN huyện;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã;
- Lưu: VT BCH, PT 50b.
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