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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG ĐIỆN KHẨN
Về việc ứng phó với mưa lũ trên sông Bắc Giang (Sông Văn Mịch)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
Điện:
- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các phòng ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Bộ
đội đội Biên phòng Bình Nghi, Công an huyện;
- Trạm Khí tượng - Thủy văn Thất Khê;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.
Do lượng mưa lớn và diễn ra thường xuyên trong ngày tại khu vực các
huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn, giáp huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn nên tình hình
nước trên sông Bắc Giang (sông Văn Mịch) đang dâng cao, mực nước trên sông
lớn có nguy cơ xảy ra lũ lụt, ngập úng.
Để chủ động ứng phó với mưa lũ, nước dâng trên khu vực lưu vực sông
Bắc Giang. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Hùng Việt,
Hùng Sơn, Kháng Chiến, Đại Đồng, Quốc Việt, Đào Viên, thị trấn Thất Khê và
Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan khẩn trương
thực hiện một số biện pháp cấp bách sau:
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc UBND các xã, thị
trấn và phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động rà soát, triển khai
phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; kịp thời tham
mưu UBND huyện chỉ đạo các nội dung cần thiết.
2. Thủy điện Thác Xăng, có kế hoạch sả lũ, đón lũ đảm bảo an toàn cho
Thủy điện và nhân dân khu vực, lưu vực sông Bắc Giang.
3. Chủ tịch UBND các xã Hùng Việt, Hùng Sơn, Kháng Chiến, Đại Đồng,
Quốc Việt, Đào Viên, thị trấn Thất Khê, kịp thời thông báo đến các hộ dân sinh
số quanh khu vực lưu vực sông Bắc Giang chủ động nắm tình hình và kịp thời
ứng phó. Chủ động theo dõi tình hình, diễn biến của mực nước trên các sông,
suối trên địa bàn đơn vị mình, kịp thời thông tin diễn biến về UBND huyện hoặc
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện biết và chỉ đạo kịp thời.
4. Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện, đăng tin trên loa phát thanh và lưu
động về tình hình, diễn biến mực nước trên khu vực sông Bắc Giang đến nhân

dân biết và kịp thời ứng phó.
5. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện và các cơ quan, đơn vị
liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường công tác kiểm tra và
phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các phương án ứng phó
với mưa lũ,.. theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và thường xuyên báo cáo về Uỷ ban
nhân dân huyện thông qua cơ quan thường trược Phòng Nông nghiệp và phát triển
nông thôn huyện theo số điện thoại 0253.883.082 hoặc 0912.619.323 để tổng hợp
báo cáo UBND huyện chỉ đạo kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & 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;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: Văn thư, (NN&PTNT).
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