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VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC  

            Số: 05/BCH – VPTT 

 V/v chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, 

sét, mưa đá, gió giật mạnh. 

   Tuyên Quang, ngày 06 tháng 3 năm 2022 

   

 
            Kính gửi:   

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;  

- Sở Giao thông vận tải;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

- Đài Khí Tượng, thủy văn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 

ngày 06/03, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía 

Bắc. Từ chiều tối ngày 06/03 đến ngày 08/03 sẽ có mưa, cục bộ có mưa vừa, 

mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Thực hiện Công văn số 119/VPTT ngày 05/3/2022 của Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc chủ động ứng phó với mưa dông 

kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và gió mạnh trên biển. Để chủ động ứng 

phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có 

thể xảy ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 

TKCN tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tại mục “Kính gửi” tập trung chỉ đạo, 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông 

báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ 

động phòng tránh hiện tượng mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có 

thể xảy ra.  

2. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt 

là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp 

đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời. 

3. Tổ chức thực hiện trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo 

về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy 
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Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh theo địa chỉ email: trucban.tq@gmail.com, 

số ĐT: 0977.600.882 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.  

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh 

đề nghị cơ quan, đơn vị như mục “Kính gửi” tổ chức triển khai, thực hiện./. 

  

Nơi nhận  
- Như trên; (Thực hiện) 
 - Ban Chỉ đạo QG về PCTT;                
- Văn phòng Tỉnh uỷ;                      Báo cáo 
- Văn phòng UBND tỉnh;  
- Trang Web của Sở NN và PTNT;  
- Các đơn vị trực thuộc Sở;  
- Lưu VT, TL (My) 

CHÁNH VĂN PHÒNG  
 

 
 

 
 

 
Bùi Chí Thanh 
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