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Tuyên Quang, ngày        tháng 8 năm 2022. 

 
 

 
 

Kính gửi:     
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  

- Đài Khí tượng Thủy văn Tuyên Quang; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công điện số 24/CĐ-QG ngày 09/8/2022 của Ủy ban Quốc gia 

Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về ứng phó bão, mưa lớn, lũ quét, 

sạt lở đất 

Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 2 

trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời tới 

người dân chủ động các biện pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất. 

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, 

sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng, thấp thường xuyên xảy ra 

ngập úng triển khai lực lượng xung kích ở cơ sở để sẵn sàng phương án ứng 

phó, chủ động di chuyển nhân dân tại nơi có nguy cơ cao đến nơi an toàn. 

- Kiểm tra rà soát và 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, cống dưới đê); bố trí lực lượng, 

phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 

- Bố trí lực lượng Thường trực 24/24 để tiếp nhận và xử lý kịp thời với mọi 

tình huống có thể xảy ra; khi có thiên tai xảy ra phải chủ động sử dụng ngân sách 

dự phòng cấp huyện để khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định đời sống 

sản xuất; báo cáo, đề xuất kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh các trường hợp vượt 

thẩm quyền giải quyết. 
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2. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

của tỉnh 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; tổ chức theo dõi chặt chẽ, thường 

xuyên cập nhật thông tin về mưa lũ và chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn kịp thời các 

biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tổng hợp báo  cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tình hình thiên tai để kịp thời chỉ đạo giải quyết. 

3. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn giao 

thông tại các cầu, ngầm tràn khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời khắc 

phục nhanh sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao 

thông chính. 

4. Đài Khí tượng, Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ 

động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để dự báo, thông báo kịp 

thời thông tin về thời tiết, mưa lũ để các địa phương biết, chủ động thực hiện các 

biện pháp phòng, chống có hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản và tính 

mạng của người dân. 

5. Các sở, ban ngành, thuộc tỉnh theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm 

thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc,  phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố, trong việc thực hiện chỉ đạo tại văn bản này, báo cáo, đề xuất kịp thời 

các biện pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân tỉnh./.  

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

 

 
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  
- Chánh VP UBND tỉnh;  
- PCVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh;  
- Như trên: (Thực hiện);  
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Phòng tinh học công báo; 

 

- Lưu VT (Hòa 20). Nguyễn Văn Sơn 
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