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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 818/SNN-TL
V/v Chủ động ứng phó với mưa lớn,
lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất.

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Đài Khí tượng, thủy văn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 250/VPTT ngày 10/5/2022 của Văn phòng Thường
trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai về việc chủ động ứng phó
với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài
Khí tượng, thủy văn tỉnh Tuyên Quang, dự báo: Từ ngày 10-11/5/2022, các khu
vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng
mưa khoảng 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h (mưa dông tập trung vào
chiều tối và đêm, sáng sớm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió
giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất (các sông nhỏ, suối; vùng núi nơi có
địa hình dốc, khu vực có kết cấu đá yếu) và ngập cục bộ (vùng trũng thấp, ven
sông suối). Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất tại các huyện có
nguy cơ cao: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên. Từ đêm 11/5/2022,
mưa dông có khả năng gia tăng trên địa bàn toàn tỉnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro
thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ
quét, sạt lở đất có thể xảy ra, Sở Nông nghiệp và PTNT – Cơ quan thường trực
Phòng chống thiên tai tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tại mục “Kính gửi” tập
trung chỉ đạo, thực hiện các 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 giảm thiểu thiệt hại do
mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra.
2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình
các huyện, thành phố, hệ thống phát thanh 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, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu các thiệt hại
do thiên tai gây ra. (Một số tài liệu tham khảo đã được Ban Chỉ đạo xây dựng và
đăng tải trên website: phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-lieu-truyenthong-pctt.aspx).
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3. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống thiên tai

xảy ra, 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.
4. Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt
lở đất, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng, thấp thường xuyên xảy ra ngập
úng để sẵn sàng phương án ứng phó; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân
ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, đặc biệt là
điểm sạt lở tại xóm Đông Đăm, thôn Bản Khẻ, xã Thượng Nông, huyện Na
Hang và khu vực ngập lụt Trường THPT Lâm Bình, Trường Phổ thông dân tộc
nội trú thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình.
5. Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác để kiểm soát giao thông tại các khu
đường bị ngập, bến đò, cầu tràn, tràn… để hướng dẫn người và phương tiện qua
lại nhằm đảm bảo an toàn.
6. Tổ chức thực hiện trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo
về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy
Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh theo địa chỉ email: trucban.tq@gmail.com,
số ĐT: 0207 3823 759 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Phòng
chống thiên tai tỉnh đề nghị cơ quan, đơn vị như mục “Kính gửi” tổ chức triển
khai, thực hiện./.
Nơi nhận
- Như trên; (Thực hiện)
- Ban Chỉ đạo QG về PCTT;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
Báo cáo
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Trang Web của Sở NN và PTNT;
- Lưu VT, TL (Hiếu).
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