
UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN 

 

Số: 157/PCTT&TKCN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày 16  tháng 7 năm 2018 
V/v ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất  

 

               Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn huyện; Phòng Kinh tế - Hạ tầng;  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

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

- Đồn Biên phòng Bình Nghi, Pò Mã;  

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 24/CV-PCTT, ngày 14 tháng 7 năm 2018 của Ban 

Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn về việc ứng 

phó với mưa lũ, 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. Do ảnh hưởng của dải hội 

tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn về phía Tây nên trong đêm 

qua (13/7) ở các tỉnh ven biển và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung 

Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm. 

Dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt 

đới đang lấn về phía Tây ở khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa 

rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cảnh báo từ 

nay đến hết ngày 17/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ 

quét và sạt lở đất đá. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. 

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, 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 diễn biến mưa, lũ, thường xuyên thông tin, cảnh báo 

thông tin kịp thời, đầy đủ đến các thôn bản, khu phố và người dân để chủ động 

các biện pháp phòng tránh, ứng phó. 

- Chủ động phương án ứng phó với các hình huống xấu nhất có thể xảy ra, 

kiểm tra các khu vực trọng điểm, khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng, sạt lở 

đất, các cầu, ngầm, hồ, đập thủy điện, trên địa bàn, chỉ đạo theo dõi, vận hành hồ 

cho hợp lý, đảm bảo an toàn cho các hồ, đập thủy điện, công trình xây dựng, khu 

vực khai thác khoáng sản để có phương án phòng chống. 

- Tổ chức lực lượng kiểm tra, cảnh báo phương tiện qua lại tại các khu 

vực cầu ngầm, tràn, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho 

người và các phương tiện. Phải kiên quyết đưa người ra khỏi những vị trí nguy 

hiểm, đặc biệt là các lán trại, nhà ở các ta luy, ven sông suối. Thực hiện chế độ 



 2 

trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN huyện thông qua cơ quan thường trực phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện theo số điện thoại: 0912.619.323. 0253883.082 hoặc hòm thư 

nongnghieptdls@gmail.com. 

2. Các phòng, ban, ngành liên quan 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, chỉ đạo UBND, Ban 

chỉ huy phòng chống thiên tai các xã,thị trấn chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu 

hoạch lúa xuân theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Triển khai các biện 

pháp tiêu nước chống úng ngập cho lúa mùa mới cấy tại một số địa phương. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống 

biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn; các bến đò, đường dân sinh qua suối; rà 

soát, bố trí máy móc, phương tiện, vật liệu theo phương châm "4 tại chỗ" để đảm 

bảo giao thông thông suốt khi có tình huống xấu xảy ra. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo 

các đơn vị huy động máy móc thiết bị khắc phục những đoạn đường bị sạt lở. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện, tăng cường phối hợp với Công an huyện, 

Bộ đội Biên phòng Pò Mã, Bình Nghi chủ động phương án ứng cứu tìm kiếm 

cứu nạn, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân khi 

có tình huống xấu xảy ra. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng cường thời 

lượng phát sóng, đưa tin bằng nhiều hình thức, kịp thời về tình hình mưa, lũ, sạt lở đất. 

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, các phòng, ban, 

ngành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp chặt chẽ với 

các xã, thị trấn triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (Cơ quan thường trực 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện), phối hợp với Trạm Khí tượng Thuỷ văn Thất 

Khê, tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, mưa, lũ, sạt lở 

đất để thông tin kịp thời, dự báo giúp Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đề ra các 

chỉ lệnh kịp thời nhằm chủ động đối phó với  mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Thực hiện 

chế độ báo cáo theo quy định. 

 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đề nghị UBND, Ban Chỉ huy PCTT 

và TKCN các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 

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

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư, (NN&PTNT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 

 


