UBND HUYỆN HỮU LŨNG
BAN CHỈ HUY PCTT & TKCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:755 /BCHPCTT-NN

Hữu Lũng, ngày 24 tháng 5 năm 2022

V/v chủ động ứng phó với mưa lớn,
lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ
quét, sạt lở đất.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn.
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện;
- Xí nghiệp Khai thác CTTL Hữu Lũng;
- Trạm Khí Tượng, trạm Thủy Văn huyện;
Thực hiện Công văn số: 23/BCHPCTT-VP ngày 21/5/2022 của Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN tỉnh Lạng Sơn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mua
đá và nguy cơ sẩy ra 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, ở Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, vùng
núi lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm, từ ngày 21/5 tiếp tục có mưa
vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có
nơi trên 250mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa
đá: Cấp 1.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ
quét, sạt lở đất, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đề nghị như sau:
1. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn:
- Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho nhân
dân để chủ động phòng tránh.
- Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông,
suối, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra;
- Triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao
nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng
chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt
hại.
- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa
và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy lợi, bố trí lực lượng thường trực để vận hành
điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao và
truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên
truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và
ngập úng cục bộ để người dân biết, 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
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website: phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-lieu-truyen-thong-pctt.aspx).
- Thực hiện chế độ trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn
phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện (Phòng Nông nghiệp và phát triển
nông thôn), bản mềm qua địa chỉ Gmail: vanhau352@gmail.com.
2. Trạm Khí tượng, trạm Thủy văn Hữu Lũng: theo dõi diễn biến tình hình
thời tiết, thiên tai; kịp thời cảnh báo, dự báo thiên tai, nguy cơ xảy ra các loại hình
thiên tai để cơ quan, chính quyền địa phương và Nhân dân chủ động phòng tránh.
3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, các xã, thị trấn:
thực hiện tốt công tác thông tin, đưa tin kịp thời diễn biến về tình hình thời tiết,
thiên tai để người dân biết, chủ động phòng tránh.
4. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện chủ động theo dõi tình
hình, diễn biến mưa lũ; chủ động kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với mưa lớn
tại các xã, thị trấn được giao phụ trách.
5. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng chủ động phương án đảm
bảo an toàn hồ chứa, vận hành và điều tiết phù hợp theo quy định.
6. Các phòng ban, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ
động phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương thực hiện các phương án
phòng tránh, đối phó với các tình huống mưa, lũ, sạt lở đất... có thể xảy ra.
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN
các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục thủy lợi tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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