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V/v chủ động phòng chống, ứng phó 

thiên tai dịp tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 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 dự báo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và Đài Khí tượng Thuỷ 
văn tỉnh Tuyên Quang từ khoảng đêm ngày 28 đến ngày 29/01 (tức 26-27 tháng 
Chạp) các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc 
gây mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật 
mạnh; từ ngày 29/01 (tức 27 tháng Chạp) trên địa bàn tỉnh có rét đậm, rét hại và 
kéo dài trong những ngày Tết; từ ngày 31/01 đến ngày 03/2 (tức 29 tháng Chạp 
đến mùng 3 Tết) trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, thời tiết rét đậm, đêm 
và sáng có ngày rét hại. 

Thực hiện Công văn số 51/VPTT ngày 22/01/2022 của Văn phòng Thường 
trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về việc ứng phó với thiên tai 
trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần. Để chủ động trong công tác phòng chống, 
ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán Nhâm 
Dân năm 2022 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
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. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, 
thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời tới người dân chủ động phòng tránh 
hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối, giông, lốc sét kèm theo mưa đá, sạt lở 
đất do mưa có thể gây ra. 

2. Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó phù hợp với 
điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là chuẩn bị phương tiện, vật tư để chủ động 
triển khai các biện pháp an toàn cho người, cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối 
với vùng núi cao có khả năng nhiệt độ xuống thấp. 

 3. Bố trí các lực lượng thường trực, sẵn sàng huy động tham gia phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chú trọng phương án và các điều kiện cần 
thiết đế đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho các lực lượng được 
huy động đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 



 

4.  Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch; cắm 
biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra trơn trượt để đảm bảo an 
toàn cho người tham gia giao thông. 

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân gia cố, bảo vệ mái 
nhà dùng vật liệu dễ bị tốc, vỡ (proximăng, ngói); che chắn bảo vệ rau màu, cây 
trồng, vật nuôi để giảm thiểu thiệt hại. (Một số tài liệu tham khảo đã được Ban 
Chỉ đạo xây dựng và đăng tải trên websỉte:phongchongthỉentaỉ. mard.gov. 
vn/Pages/Tai-lieu-truyen-thong-pctt. aspx). 

6. Khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn quản lý, Uỷ ban nhân dân huyện, 
thành phố chủ động phối hợp với các lực lượng 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 báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ 
huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh theo địa chỉ email: 
trucban.tq@gmail.com, số ĐT: 0977.600.880 để tổng hợp, báo cáo theo quy 
định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị cơ quan như mục“Kính gửi” tổ chức 

triển khai, thực hiện./. 

 KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  

- Như trên;  (Thực hiện)                     

- Ban Chỉ đạo QG về PCTT;  
Báo  

cáo 

 
- Văn phòng Tỉnh uỷ;       

- Văn phòng UBND tỉnh; 

 

- Trang Web của Sở NN và PTNT;  
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, TL. 
                Nguyễn Công Hàm 
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