
 
Kính gửi:  

- Các Sở, ngành, thành viên BCH Phòng, chống 

thiên tai và TKCN tỉnh (Quyết định số: 
1601/QĐ-UBND ngày 20/7/2022); 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 16 đợt thiên tai bao gồm rét 

hại, mưa tuyết, mưa lớn kèm theo dông lốc, sét đánh, sạt lở, lũ... Điển hình là 

các trận mưa lớn xảy ra vào tháng 3, tháng 6 và giữa tháng 8, nhiều nơi có mưa 

trên 100mm/24h, cá biệt có nơi mưa đến 158,6mm (Việt Tiến- Bảo Yên ngày 14-

15/6), 174mm (Bản Sen, Mường Khương ngày 22-23/3). Thiên tai làm 04 người 

chết, 01 người mất tích, 03 người bị thương; hư hỏng thiệt hại 1.705 ngôi nhà, 

18 trường học, 63 công trình thủy lợi, gần 700ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, 

thiệt hại, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở. Ước thiệt hại trên 100 tỷ đồng.  

UBND tỉnh đã ban hành nhiều Văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt các văn bản chỉ đạo về việc 

chủ động phòng tránh các tình huống thiên tai trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên, ở 

một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp huyện, cấp xã chưa thực sự 

quan tâm, coi trọng đúng mức, còn chủ quan về công tác này nên đã xảy ra 

những tại nạn, rủi ro thiệt hại tính mạng người dân. 

Để hạn chế tối đa tai nạn, rủi ro thiên tai liên quan đến nước trên các ao, 

hồ, sông suối, ngầm tràn... UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành thành viên BCH 

Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết 

liệt, tăng cường triển khai chỉ đạo một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức rà 

soát các công trình chứa nước, các khu vực ao, hồ, sông suối, vùng nước sâu, 

các hang, hố nước nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ 

xảy ra tai nạn đuối nước. Triển khai các biện pháp phòng ngừa như làm rào 

chắn, cắm biển cảnh báo, phân công cảnh giới... bảo đảm an toàn cho người dân. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho 

người dân về phòng chống tai nạn đuối nước với nội dung, hình thức đa dạng, 

thiết thực, phù hợp từng nhóm đối tượng. Hướng dẫn, vận động, khuyến cáo 

người dân không lội, đi qua các ngầm tràn, sông suối khi có mưa lũ hoặc dòng 
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nước lớn. Tuyệt đối không bơi qua sông, suối, không vớt củi, đánh cá hoặc thực 

hiện các hoạt động khác trên sông, suối khi có mưa lũ. Tăng cường thời lượng 

thông tin về  tình hình thời tiết, thiên tai trên hệ thống loa đài truyền thanh thôn, 

xã để người dân biết, thực hiện phòng, tránh. 

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn thực hiện nghiêm 

túc các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai tại công trường, nhất là 

các công trình thi công liên quan đến nước như xây dựng đường xá, cầu, cống, 

các công trình ở ven sông, suối, hồ đập. Yêu cầu các chủ đập, hồ chứa thủy điện, 

thủy lợi kiểm tra, xử lý các điểm xung yếu về hồ đập, vận hành, xả lũ đúng quy 

trình, đồng thời thông báo cho chính quyền và người dân biết trước khi xả lũ để 

chủ động phòng, tránh.  

- Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn, nhất là các trường học bị hư 

hỏng thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian vừa qua khẩn trương dọn dẹp, 

tu bổ trường sở chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Rà soát, cắm biển 

cảnh báo không cho học sinh đến gần khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở, tường 

rào, cổng trường có nguy cơ bị đổ... đảm bảo an toàn cho học sinh. Triển khai 

thực hiện tốt Công điện 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về phòng, chống đuối nước trẻ em; Văn bản số 1928/UBND-VX ngày 06/5/2022 

của UBND tỉnh và các Văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh về phòng chống tai 

nạn đuối nước cho trẻ em. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về tai 

nạn, rủi ro liên quan đến nước cho giáo viên và học sinh. Nghiêm cấm học sinh 

không được tắm trên sông suối, ao hồ, thác nước khi có mưa lũ xảy ra. Phối hợp 

chặt chẽ với gia đình để quản lý, giám sát học sinh đảm bảo an toàn nhất có thể. 

- Kiểm tra các trang thiết bị phòng chống thiên tai, chuẩn bị sẵn sàng lực 

lượng tại chỗ để tổ chức công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nạn nhân không 

may bị rủi ro do đuối nước gây ra. Trường hợp vượt quá khả năng, báo cáo 

UBND tỉnh để hỗ trợ kịp thời.  

- Tổ chức nghiêm việc trực ban phòng chống thiên tai. Theo dõi chặt chẽ 

bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm 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 triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp. Tổng hợp, báo 

cáo tình hình nạn nhân bị tai nạn đuối nước, công tác TKCN về Văn phòng 

Thường trực BCH Phòng chống thien tai và TKCN tỉnh theo quy định. 

2. Các Sở, ngành, thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo 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 ống, lũ quét để sẵn sàng với mọi tình huống mưa lũ 

xảy ra. Phối hợp với UBND cấp huyện đôn đốc người dân nằm trong vùng bị 

ngập úng, lũ quét, lũ ống, khu vực nguy hiểm di chuyển đến nơi an toàn. Thực 
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hiện tốt công tác thường trực, tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại, rủi ro thiên 

tai liên quan đến nước đúng quy định.  

- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Sẵn sàng huy động lực lượng, 

phương tiện để ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo giao thông trong mọi tình 

huống. Phối hợp với Công an tỉnh bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, phân 

luồng giao thông, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực có ngầm tràn, 

đường bị ngập úng để người tham gia giao thông chủ động phòng, tránh. Quản 

lý nghiêm tác phương tiện giao thông đường thủy, các bến đò chở khách đảm 

bảo trang bị đầy đủ các trang, thiết bị phòng tránh đuối nước. 

- Sở Công thương: Chỉ đạo các chủ hồ, đập thủy điện theo dõi chặt chẽ hồ 

đập trong thời gian mưa lũ. Vận hành xả lũ theo đúng quy định được phê duyệt. 

Đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương, người dân vùng hạ du biết 

trước để chủ động phòng ngừa. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh: Kiểm tra các trang thiết bị, phương 

tiện cứu hộ, cứu nạn trên sông nước, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để hỗ trợ các địa 

phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tổ chức sơ tán khi có yêu cầu. 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Đôn đốc, hướng dẫn các sở, 

ngành, địa phương tăng cường thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

của Tỉnh về công tác phòng chống đuối nước nói chung, phòng tránh đuối nước 

ở trẻ em nói riêng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động 

phòng, chống đuối nước trẻ em tại các huyện, thị xã, thành phố. Chủ động tham 

mưu, thực hiện việc thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, tai 

nạn đảm bảo đúng quy định hiện hành. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trường học, các cơ sở giáo 

dục trực thuộc khẩn trương dọn dẹp, tu bổ trường sở, khắc phục hậu quả do 

thiên tai gây ra (nếu có) để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới đảm bảo an 

toàn, hiệu quả. Chủ động phối hợp với UBND cấp huyện triển khai các chỉ đạo 

của Trung ương, của Tỉnh liên quan đến đuối nước để quản lý, giám sát học sinh 

nhất là trong thời điểm học sinh tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới.  

- Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo 

chí đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cộng đồng về phòng, chống 

đuối nước. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, phòng, chống đuối 

nước và biện pháp, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu đuối nước. 

- Sở Y tế: Lồng ghép tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, kiến thức 

cho đội ngũ cán bộ y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đội ngũ cán bộ 

y tế thôn, bản, trường học về sơ cứu, cấp cứu, điều trị, vận chuyển người bị đuối 

nước nói chung và trẻ em nói riêng. 

- Sở Du lịch: Chỉ đạo các địa phương, các cơ sở làm du lịch tuyên truyền, 

hướng dẫn khách du lịch thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng tránh 
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đuối nước; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, trang thiết bị trong kinh doanh du lịch 

trên các sông, suối, hồ, đập. 

- Các Sở, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thường 

xuyên cập nhật thông tin, diễn biến thời tiết 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 các tình huống thiên tai đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 
 

Căn cứ nội dung trên, các Sở, ngành, thành viên BCH PCTT và TKCN 

tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- CT, PCT1,2; 
- Như trên;     
- BCĐ QG về PCTT;                                                                                            
- CVP, PCVP2,3;      
- VPTT PCTT và TKCN tỉnh;                                                          
- Đài PTTH, Báo Lào Cai;                                                                                                                                                         
- Lưu: VT, TH4, BBT, VX1, NLN1,2,3.                                                                                                    

                                                                            

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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