
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   

Số:  1833/SNN-TL Tuyên Quang, ngày 16  tháng  9  năm 2021 
V/v chủ động ứng phó với mưa lớn cục 

bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, 

 lũ quét, sạt lở đất 

 

 

 

Kính gửi:    

 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, 

   Công thương; Thông tin và Truyền thông; Y tế; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Đài Khí Tượng, thủy văn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Văn bản số 96/VPTT ngày 15/9/2021 của Văn phòng Thường 

trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc chủ động ứng 

phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ. 

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh 

hưởng của rìa tây áp cao cận nhiệt đới suy yếu, sau tăng cường và lấn về phía 

Tây kết hợp với hội tụ gió trên cao phát triển dần lên đến 5000m, nên từ đêm 

ngày 16/9/2021 đến ngày 20/9/2021 các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to 

và dông; lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc 

tỉnh gồm các huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và phía Tây bắc huyện 

Hàm Yên có nơi có mưa rất to, lượng mưa trên 200mm/đợt, cần đề phòng khả 

năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông, mưa lớn trong thời gian ngắn. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, gió mạnh: cấp 1 

Để hạn chế thấp nhất các thiệt hại, rủi ro do thiên tai gây ra, Sở Nông 

nghiệp và PTNT – Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị 

các đơn vị tại mục “Kính gửi” theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo, hướng dẫn 

kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu 

thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu, nhất là dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật 

mạnh và mưa lớn; lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi. 

2. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven 

sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; chủ 

động phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai đến 

nơi an toàn, đặc biệt là các hộ nằm trong kế hoạch di chuyển ra khỏi vùng thiên 

tai nguy hiểm nhưng đến nay chưa thực hiện. Đối với những khu vực tổ chức sơ 

tán dân, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch 

Covid phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương. 
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3. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và 

hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện đang thi công, hồ thủy lợi xung yếu; bố 

trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống 

có thể xảy ra.  

4. Rà soát, sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các 

khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng 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. Triển khai công tác đảm bảo an toàn các hầm mỏ, khu khai thác khoáng 

sản; kiên quyết xử lý các khu vực khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy 

ra sự cố khi mưa lũ. 

5. Chỉ đạo cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin 

cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng 

phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất để người 

dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại 

6. Tổ chức trực ban theo quy định tại Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 

12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác trực 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và 

Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 ban hành Quy chế hoạt động của 

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh. 

7. Khi có thiên tai gây thiệt hại trên địa bàn quản lý, Uỷ ban nhân dân 

huyện, thành phố chủ động phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại chỗ 

để thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm nhanh chóng hỗ trợ người 

dân ổn định cuộc sống và sản xuất sau thiên tai, đồng thời thực hiện nghiêm túc 

công tác tổng hợp báo cáo theo quy định. 

(Tài liệu hướng dẫn đã được Ban Chỉ đạo xây dựng và đăng tải trên 
website:phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-lieu-truyen-thong-pctt.aspx) 

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị như “Kính 
gửi” quan tâm, tổ chức triển khai, thực hiện./. 

 KT. GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                     
- Văn phòng Tỉnh uỷ;       Báo  

cáo 

 
- Văn phòng UBND tỉnh;  
- Web site sở NN và PTNT;  
- Lưu VT,TL  
  
 Nguyễn Công Hàm 
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