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Kính gửi: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn 
  

 Thực hiện Công văn số 493/UBND-KT ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Theo dự 

báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy 

văn Lạng Sơn. Hiện nay do ảnh hưởng của nam rãnh thấp kết hợp hội tụ gió trên 

cao, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có mưa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. 

Ngày hôm nay (11/5), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to 

với lượng mưa khoảng 20-50mm, có nơi trên 80mm. 

Từ đêm nay (11/5) đến khoảng ngày 15/5, ở các huyện Tràng Định, Bình 

Gia, Văn Lãng, Cao Lộc, Bắc Sơn, Văn Quan, Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng, Hữu 

Lũng và thành phố Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa 

lớn tập trung vào chiều, tối và đêm) với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có 

nơi trên 400mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió 

giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn núi và ngập úng 

các khu vực trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, 

sét và gió giật mạnh: Cấp 1. 

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn trên diện rộng, lũ quét, sạt lở đất, 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị 

trấn, các cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn và cơ quan liên quan 

theo chức năng, nhiệm vụ: 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, sạt lở đất để thông báo, hướng dẫn 

kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, Nhân dân chủ động các giải pháp 

phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất. 

- Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống; bố trí lực 

lượng, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân 

dân, đặc biệt là việc sơ tán di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao. 

- Sẵn sàng phương án bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất 

là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, 

vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các 

trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. 

- Chỉ đạo chính quyền cơ sở và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai 

kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ đập, khu vực thấp trũng có 

nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời. 
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- Tổ chức kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ xung yếu, công 

trình đang thi công được giao quản lý; bố trí lực lượng, máy móc, vật tư trang thiết 

bị sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có tình huống.  

- Đối với các công trình đang xây dựng dở dang đề nghị các Chủ đầu tư, các 

Ban quản lý, nhà thầu đang thi công công trình thông tin về mưa, lũ để dừng thi 

công, chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và 

công trình… đồng thời có giải pháp cụ thể tạo thuận lợi cho việc thi công sau mưa 

lũ, bảo đảm chất lượng công trình. 

- Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định 

đời sống, sản xuất; khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác khắc phục hậu 

quả thiên tai theo địa bàn, lĩnh vực quản lý. 

2. Trạm Khí tượng huyện theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai; kịp 

thời cảnh báo, dự báo thiên tai, nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai để cơ quan, 

chính quyền địa phương và Nhân dân chủ động phòng tránh. 

3. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và truyền thông huyện thực hiện tốt công 

tác thông tin, đưa tin kịp thời diễn biến về tình hình thời tiết, thiên tai để người dân 

biết, chủ động phòng tránh. 

4. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện nắm chắc tình hình, 

diễn biến mưa lũ; chủ động kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với mưa lớn tại các 

xã, thị trấn được giao phụ trách. 

5. Các phòng, ban, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ 

động phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương thực hiện các phương án 

phòng tránh, đối phó với các tình huống mưa, lũ, sạt lở đất... có thể xảy ra.  

6. Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn 

biến mưa, lũ, báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 

huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) và Lãnh đạo UBND huyện khi có tình 

huống đột xuất xảy ra, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (về Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện) trước 15h00’ hàng ngày cho đến hết đợt mưa lũ để có biện 

pháp chỉ đạo kịp thời. Các đơn vị thực hiện việc báo cáo theo Thông tư liên tịch số 

43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT của Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.  

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;                                                                                          
- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các thành viên BCH PCTT và TKCN 

  huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.    

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Hà 
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