
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 226 /SNN-TL Tuyên Quang, ngày 19 tháng 02 năm 2021 

Về việc chủ động ứng phó với thiên tai 

trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử 

đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp  

nhiệm kỳ 2021-2026 

 

      

 

                Kính gửi: Các Cơ quan thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh 

 

Thực hiện Văn bản số 04/TWPCTT ngày 03/02/2021 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với thiên tai 

trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Để chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian bầu cử, Sở Nông nghiệp và 

Phát nông thôn - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các Cơ quan tại mục “Kính gửi” tập trung thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, trên cơ sở nhận định, dự báo 

của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, 

chủ động cập nhật và triển khai phương án ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn 

trong thời gian bầu cử. 

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

12/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 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; Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh 

Tuyên Quang trong đó:  

- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật, 

cung cấp bản tin dự báo, nhận định ngắn hạn và dài hạn về tình hình thời tiết, 

thiên tai trước, trong thời gian bầu cử để các cơ quan, địa phương chủ động 

phương án ứng phó. 

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, 

thành phố: 

+ Rà soát, cập nhật phương án ứng phó với thiên tai theo bản tin của Trung 

tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh để kịp thời 

điều chỉnh phương án cho phù hợp, nhất là đảm bảo an toàn cho địa điểm bỏ 

phiếu dự kiến và an toàn cho người dân tham gia trong quá trình tổ chức bầu cử. 

+ Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “Bốn tại chỗ” 
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sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai lớn có thể xảy ra như lũ, lũ quét, sạt 

lở đất... 

+ Xây dựng các kịch bản để sẵn sàng phương án tổ chức bỏ phiếu tại các địa 

điểm sơ tán tập trung trong tình huống xảy ra thiên tai lớn. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang thường xuyên cập 

nhật thông tin, diễn biến thời tiết, thiên tai tăng cường thời lượng phát sóng đưa 

tin để người dân biết, chủ động phòng tránh. 

3. Khi có thiên tai xảy ra, kịp thời triển khai phương án đảm bảo an toàn cho 

địa điểm bỏ phiếu và người dân tham gia trong quá trình tổ chức bầu cử đồng thời 

tổ chức thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân theo quy định. Uỷ ban nhân dân 

huyện, thành phố chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của huyện, thành phố và 

các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả, hỗ trợ 

nhân dân sớm ổn định đời sống sản xuất, nhất là trong thời gian chuẩn bị và tổ 

chức bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Cơ quan thành viên 

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; (Thực hiện) 

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ;                 (Báo cáo) 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; (Thực hiện) 

- Trang Web của Sở NN và PTNT; 
- Lưu VT,TL. (Đạt) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Công Hàm 

 


