
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẠCH THÔNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NN&PTNT 

V/v chủ động ứng phó với mưa lũ, 

sạt lở đất, rét đậm, rét hại 

Bạch Thông, ngày        tháng 12 năm 2022 

  

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT - TKCN huyện; 

- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trạm Thủy nông huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 59/VPPCTT ngày 29/11/2022 của Văn phòng BCH PCTT 

tỉnh Bắc Kạn về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, rét đậm rét hại. 

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn tại bản tin số KKLR-

172/09h30/BKAN ngày 29/11/2022 dự báo: Từ đêm 29/11 không khí lạnh sẽ ảnh 

hưởng đến khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh 

dần lên cấp 3. Từ ngày 30/11, trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt 

độ thấp nhất phổ biến từ 9-11˚C, vùng núi cao có nơi từ 6-8˚C; ngày và đêm 30/11 

có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, 

sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Để chủ động ứng phó, đề phòng ảnh hưởng, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai 

gây ra, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin truyền thông cơ sở để kịp thời cho các 

tổ chức, nhân dân chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. 

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.  

Tổ chức kiểm tra và có phương án đảm bảo an toàn người, tài sản của nhân 

dân; đặc biệt đối với các hộ dân xây dựng nhà ở... sát với khu vực ngầm tràn, sông 

suối, khu vực dễ bị ngập úng, sạt lở đất. Cắm biển cảnh báo, canh gác, phân luồng 

tại các vị trí ngầm tràn, sạt lở đất,... khi có mưa lũ để đảm bảo an toàn giao thông.  

2. Triển khai các biện pháp phòng tránh rét đậm, rét hại đảm bảo an toàn cho 

người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh; tuyệt đối không dùng bếp than tổ ong 

để sưởi ấm trong phòng kín. Chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho cây 

trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao.  

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách 

nhận biết, kỹ năng kỹ năng phòng chống mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; công tác đảm 



bảo an toàn chống rét cho đàn gia súc; vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ 

ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét; hướng dẫn về công tác 

phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản.  

3. Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, trên 

sông; các chủ doanh nghiệp khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ 

động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. 

4. Chỉ đạo việc kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực 

ngập sâu, nước chảy xiết khi có mưa lũ lớn; chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng, vật 

tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông. 

5. Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện; Kiểm tra, rà soát, sẵn 

sàng phương án đảm bảo an toàn, vận hành các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa 

thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều 

tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; kiểm tra công tác đảm bảo an 

toàn tuyệt đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, không để xảy ra sự cố 

gây thiệt hại về người. 

6. Trạm quản lý thủy nông huyện, các tổ chức Thủy lợi cơ sở: Kiểm tra, rà 

soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi, nhất là các hồ đập 

xung yếu; phối hợp với chính quyền địa phương chủ động phương án bố trí lực 

lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời khi có tình huống, 

các sự cố để đảm bảo an toàn.  

7. Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện: Thường xuyên phát 

bản tin dự báo, cảnh báo, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng 

dẫn nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

8. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến 

thiên tai, thiệt hại, công tác chỉ đạo ứng phó về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-

TKCN huyện để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

9. Các phòng, ban, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ 

động triển khai các phương án ứng phó với diễn biến mưa, lũ; duy trì lực lượng, 

phương tiện, phối hợp với các địa phương sẵn sàng triển khai phương án ứng phó 

với thiên tai theo quy định. 

Với nội dung trên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND- UBND huyện; 

- Lưu: VT, THKT. 

Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không có TDOffice. 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Kiệm 
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