
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1845/UBND-KT 

 

 

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 5 năm 2022 
V/v chủ động ứng phó, giảm thiểu 

thiệt hại do thiên tai 
 

 
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 chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 1235-CV/TU 

ngày 12 tháng 5 năm 2022 về việc chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do 

thiên tai, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:          

 1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thành phố theo 

chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm: 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.  

- Chủ động rà soát, cập nhật phương án ứng phó đảm bảo phù hợp, hiệu quả 

với các tình hình và tình huống cụ thể có thể xảy ra theo từng cấp độ; xây dựng kế 

hoạch, phương án cụ thể chi tiết, đảm bảo ứng phó hiệu quả với các tình huống 

mưa, bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,…; kịp thời chỉ đạo, khắc phục những thiệt hại, 

đảm bảo ổn định đời sống, các điều kiện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của nhân dân. 

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ, nắm chắc các bản tin cảnh báo, dự báo 

thiên tai, thời tiết; tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo và phổ biến, hướng 

dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ ống, 

lũ quét, sạt lở đất, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ cao lũ 

ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, nhằm giảm thiểu các thiệt hại do 

thiên tai gây ra. 

- Rà soát, khẩn trương di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ chịu 

ảnh hưởng của thiên tai, nhất là khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở 

đất; tăng cường quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình giao thông, 

thủy lợi, khu dân cư,… đảm bảo hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. 
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- Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các  tuyến đề điều, hồ đập, 

các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, 

các khu vực trũng, thấp thường xuyên xảy ra ngập úng; việc chuẩn bị phương tiện, 

thiết bị, vật tư dự phòng để chủ động ứng phó hiệu quả khi có tình huống xảy ra. 

- Khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã; chủ động bố trí lực lượng, vật tư phương 

tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho tổ chức và nhân dân, 

nhanh chóng, kịp thời khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai.  

- Rà soát, triển khai các phương án ứng phó hiệu quả với thiên tai, biến đổi 

khí hậu, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua cơ quan Thường trực Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của 

tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại 

xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

2. 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. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh) có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc  

các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc triển khai, thực 

hiện nghiêm các nội dung tại văn bản này, Báo cáo, đề xuất kịp thời các biện pháp 

chỉ đạo với Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  
- Chánh VP UBND tỉnh;  
- PCVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh;  
- Như trên: (Thực hiện);  
- Lưu VT (Hòa 20).  
  

Nguyễn Thế Giang 
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