
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  5 năm 2022 
V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, 

ngập úng, lũ quét, sạt lở đất 
 

 

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

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc; Đài khí 

tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, từ 19h 09/5 đến 01h 10/5 trên khu vực tỉnh Lạng 

Sơn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa đo được ở các trạm như 

sau: Thất Khê 5.0mm, Lạng Sơn 6.0mm, Đình Lập 5.0mm, Bắc Sơn 31.0mm, Hữu 

Lũng 6.0mm, Chi Lăng 42.0mm, Lộc Bình 19.0mm, Bình Gia 76.0mm. 

Dự báo trong 06 giờ tới, khu vực Lạng Sơn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có 

nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. 

 Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập úng, 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, ngập úng, 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 điện tử qua địa chỉ gmail: vanhau352@gmail.com, để tổng hợp báo 

cáo theo quy định. 

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

Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn nghiêm túc 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 

mailto:vanhau352@gmail.com
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