
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-NLN Sơn Dương, ngày         tháng 7 năm 2022 
V/v chủ động ứng phó với diễn biến 

của hoàn lưu cơn bão số 01 và mưa 

lũ sau bão 

 
 

           

 Kính gửi: 

             - Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn huyện (Ban chỉ huy PCTT huyện); 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Theo đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh tại Văn bản số 35/PCTT-BCH ngày 30/6/2022 về việc chủ động ứng phó 

với diễn biến của hoàn lưu cơn bão số 01 và mưa lũ sau bão. 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia: Áp thấp 

nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão (bão số 01 - 

Chaba); hồi 07 giờ ngày 01/7/2022, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 

114,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 400km về phía 

Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 

khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Trong những ngày vừa qua, trên địa 

bàn tỉnh đã có mưa lớn, dự báo ngày 01/7 tiếp tục mưa từ 10-30mm, có nơi trên 

50mm, đợt mưa này còn kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu 

tháng 7 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 

các khu vực có độ dốc lớn và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, ven sông suối. 

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão và mưa lũ 

sau bão, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra trên địa bàn huyện, 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo về cơn bão và tình hình mưa, lũ để 

thông báo, hướng dẫn kịp thời đến người dân chủ động các biện pháp phòng, 

tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất. 

- Rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập 

sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu 

phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình 

huống xảy ra sạt lở, chia cắt. 

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình giao thông, thủy lợi 

(đặc biệt là các công trình đang có sự cố, đang thi công, hồ chứa đã tích đầy 

nước, cầu, ngầm, tràn, đê, kè) để đảm bảo an toàn công trình; sẵn sàng bố trí lực 

lượng thường trực tại các hồ chứa thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu để 



vận hành điều tiết và xử lý các tình huống; bố trí lực lượng canh gác để kiểm 

soát giao thông tại các khu đường bị ngập, bến đò, cầu tràn, tràn… để hướng dẫn 

người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn; chuẩn bị vật tư, phương 

tiện để khắc phục sự cố giao thông đảm bảo giao thông thông suốt. 

- Tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó kịp thời với 

mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Khi có thiên tai xảy ra chủ động sử dụng 

ngân sách sự phòng và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định để khắc 

phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất, trường 

hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND huyện để xem xét, giải quyết;  

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo tình hình diễn biến mưa lũ, thiệt hại trên địa 

bàn về Cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT) theo quy định. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện có phương án bố trí sẵn sàng 

lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Thông tin, cảnh báo tới chủ đầu tư các công 

trình xây dựng trên địa bàn về thông tin, dự báo tình hình mưa, lũ do ảnh hưởng 

của hoàn lưu cơ bão số 01 để chủ động các biện pháp ứng phó đảm bảo an toàn 

công trình; sẵn sàng phương án huy động lực lượng, máy móc, trang thiết bị để 

khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, 

khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở chia cắt giao thông khi xảy ra mưa lớn. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Thông báo tới các đơn vị khai thác 

khoáng sản trên địa bàn về thông tin, dự báo tình hình mưa, lũ do ảnh hưởng của 

hoàn lưu cơ bão số 01 để chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lớn gây lũ 

ống, lũ quét, trượt, lở đất có thể xảy ra. 

5. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện cập nhật các bản 

tin dự báo tình hình mưa lớn, lịch xả lũ thủy điện Tuyên Quang (nếu có) để kịp 

thời thông tin, cảnh báo đến người dân biết, chủ động phòng, chống có hiệu quả, 

đảm bảo an toàn và tình mạng của người dân. 

6. Các cơ quan thành viên Ban chỉ huy PCTT huyện theo chức năng nhiệm 

vụ và địa bàn được phân công tại Quyết định số 4083/QĐ-UBND ngày 

06/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và 

phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện chỉ đạo của 

UBND huyện tại Mục 1 Văn bản này; báo cáo, đề xuất kịp thời các biện pháp 

chỉ đạo với Ủy ban nhân dân huyện. 

7. Phòng Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT 

huyện): Duy trì chế độ trực ban; tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả 

phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai đã ban hành; kiểm tra, hướng dẫn 

UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả 

thiên tai; tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về 

tình hình thiệt hại trên địa bàn huyện theo quy định. 



Yêu cầu Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (T/hiện); 

- TTrực Huyện ủy, HĐND huyện (B/cáo); 

- CT, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP TH UBND huyện; 

- Chuyên viên TH NLN (T/dõi); 

- Lưu: VT, Qnn. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

 

 

Phạm Hữu Tân 
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