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V/v khắc phục hậu quả 

 mưa, lũ do bão số 3 

 

 

                         

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban, ngành huyện;  

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 771/UBND-KTN ngày 04/8/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc khắc phục hậu quả mưa, lũ do bão số 3.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị 

trấn tập trung triển khai một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ 

lưu các hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở chủ động, sẵn sàng 

các phương án di dân khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người 

dân. Huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi 

trường ngay sau lũ. Khẩn trương khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng bị 

hư hỏng nhất là các công triǹh hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện… 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các đơn vị liên quan , UBND 

các xã, thị trấn thực hiện khắc phục ngay các điểm sạt lở bảo đảm giao thông 

thông suốt, an toàn. 

3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

chỉ đạo, hướng dẫn người dân tiếp tục chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa, có 

phương án khẩn trương khắc phục diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại. 

4. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn huyện tiếp tục theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động kiểm tra, 

đôn đốc công tác khắc phục hâụ quả mưa, lũ tại địa bàn được giao phụ trách./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;        (eOffice) 

- Trung tâm VHTT và TT huyện; 

- C,PVP UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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