
UBND HUYỆN HỮU LŨNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /BCHPCTT 

 

      Hữu Lũng, ngày         tháng  3 năm 2022 
          Về việc chủ động ứng phó với  

     mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét,    

sạt lở đất 

 

Kính gửi: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn 

 

Thực hiện Công văn số 12/BCHPCTT-VP  ngày 21 tháng 3 năm 2022 của 

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn 

về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia; Đài khí tượng 

Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di 

chuyển xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp 

nên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, có mưa vừa, 

mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 25-50mm/đợt, có 

nơi trên 50mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật 

mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, 

mưa đá cấp 1.  

 Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN huyện đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị 

trấn như sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo, hướng dẫn 

kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh hiện tượng mưa lớn, lốc, sét, mưa đá 

và gió giật mạnh; lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra; sẵn sàng phương án phòng chống 

ngập úng nhất là khu vực dân cư tập trung. Sẵn sàng các phương án để chủ động 

ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương 

tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc 

phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời. 

2. Thực hiện chế độ trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn 

phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện qua phòng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, bản mềm qua hòm thư: vanhau352@gmail.com. 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đề nghị 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                               
- Như trên;     

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                              

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Thị Hạnh 
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