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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Lào Cai, ngày 17 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục tăng cường các biên
pháp phòng, chống mưa, lũ và sạt
lở đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Quốc gia và Đài
Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai dự báo: Hôm nay, ngày mai và trong các ngày
tới, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to; có
khả năng gây mưa dông trên diện rộng; các địa bàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn
tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra. Để chủ
động, sẵn sàng trong công tác phòng, chống, ứng phó trước mọi tình huống do
thiên tai, mưa, lũ, có thể xảy ra, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất có
thể. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo:
- Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí
tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trên các
phương tiện thông tin đại chúng để có kế hoạch cụ thể và các biện pháp phù hợp
với điều kiện thực tế của địa phương, nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai
mưa, lũ gây ra. Tăng thời lượng truyền thông về tình hình thời tiết trên hệ thống
loa, đài truyền thanh, thôn, xã, để tuyên truyền đến người dân.
- Rà soát ngay các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh
hưởng do mưa, lũ, sạt lở đất, để có phương án di chuyển kịp thời. Chỉ đạo quyết
liệt phương án sơ tán, di chuyển ngay những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống
tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét
đến nơi an toàn.
- Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn thực hiện
nghiêm túc các biện pháp phòng, chống thiên tai tại công trường, nhất là các công
trình, dự án đang thi công gần bên các sông, suối hiện nay.
- Tổ chức lực lượng tuần tra, cảnh giới, cắm biển cảnh báo những vị trí
ngầm tràn có nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét, khu vực có nguy cơ sạt lở
đất,... để hướng dẫn người dân, các phương tiện qua lại đảm bảo an toàn; thông
báo cho người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương, rẫy; không đi làm
nương, chăn thả gia súc xa nơi cư trú, không vớt củi, đánh bắt cá tại các sông,
suối khi nước lũ lên cao.
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- Tổ chức lực lượng trực ban nghiêm túc 24/24h trong những ngày mưa to,
gió lớn. Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thời tiết, kịp thời báo cáo về Văn
phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh để tổng
hợp, báo cáo theo quy định.
2. Đối với UBND huyện Văn Bàn:
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan của huyện, UBND xã Minh Lương huy động
lực lượng phối hợp tổ chức giúp đỡ các hộ dân khắc phục hậu quả do mưa, lũ;
dọn dẹp nhà của để sớm ổn định cuộc sống và tìm kiếm người mất tích.
- Có phương án hỗ trợ nhân dân khắc phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt
hại do mưa, lũ, kịp thời khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai;
khôi phục giao thông, thông suốt, đảm bảo đi lại thuận lợi.
- Chỉ đạo cơ quan y tế giúp đỡ nhân dân khu vực bị thiệt hại do mưa, lũ về
xử lý vệ sinh môi trường xung quan nhà cửa, các công trình công cộng, xử lý
nguồn nước sinh hoạt, các biện pháp phòng, tránh, giữ gìn sức khỏe cá nhân.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo: Văn phòng Thường
trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ
chuyên môn, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử
lý hiệu quả các tình huống thiên tai, mưa, lũ, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn tỉnh; Các
cơ quan trực thuộc phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát
phương án đảm bảo an toàn hồ, đập, phương án phòng tránh lũ quét và sạt lở đất,
để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Đôn đốc
các địa phương tổ chức sơ tán, di chuyển người dân đang sinh sống tại các khu vực
nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt, lở đất, đá đến nơi an toàn.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các
khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu
nạn, tổ chức sơ tán khi có yêu cầu.
5. Các sở, ngành có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công
của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thường xuyên
cập nhật thông tin, diễn biến của mưa, lũ để chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị
trực thuộc và địa phương được phân công phụ trách, thực hiện công tác phòng
ngừa, ứng phó với mưa, lũ được kịp thời, hiệu quả.
Căn cứ Văn bản này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND tỉnh;
- CT, PCT1,2,3;
- Như trên;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- VP.TT BCH. PCTT và TKCN tỉnh;
- CVP, PCVP3;
- BBT Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1,3, NLN1,2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Quốc Khánh
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