
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

                  Số: 121/SNN–TL 

 V/v ứng phó rét đậm, rét hại  

trong dịp tết Nguyên Đán. 

   Tuyên Quang, ngày 18 tháng 01 năm 2023 

       

 Kính gửi: 

 

 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;  

 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; 

 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

 - Báo Tuyên Quang; 

 - Đài Khí tượng, thủy văn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

   

Thực hiện Văn bản số 24/VPTT ngày 17/01/2023 của Văn phòng thường 

trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc ứng phó rét đậm, rét 

hại trong dịp tết Nguyên Đán. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong dịp tết Nguyên 

Đán sắp tới, t  ngày 18-26/01 rét đậm, rét hại trên diện rộng tiếp tục duy trì. Gió 

Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất đợt rét này phổ biến t  9-11
o
C, vùng 

núi cao có nơi dưới 8
o
C.  

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra trên địa 

bàn, Sở Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan thường trực Phòng chống thiên tai đề 

nghị các cơ quan, đơn vị tại mục “Kính gửi” căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

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

kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh 

rét đậm, rét hại; tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh 

xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người. 

2. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố 

chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống 

đói, rét; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, 

thủy sản; tổ chức triển khai văn bản số 79/SNN-TTBVTV ngày 13/01/2023 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường tổ chức sản xuất và chủ động 

phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân 2022-2023. 

3. Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng 

cường công tác phòng chống rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối. 

4. Tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn 

đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh. 
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5. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình 

các huyện, thành phố, hệ thống phát thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin, 

diễn biến của rét đậm, rét hại trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân 

biết, chủ động phòng tránh.  

6. Thường xuyên kiểm tra, rà soát tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến 

thiên tai, thiệt hại 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: 0207 3823 759 

để tổng hợp, báo cáo theo quy định.  

Sở Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan thường trực Phòng chống thiên tai 

đề nghị cơ quan, đơn vị như mục “Kính gửi” phối hợp tổ chức triển khai, 

thực hiện./. 

  

Nơi nhận  
- Như trên; (Đề nghị) 

- Ban Chỉ đạo QG về PCTT;                

- Văn phòng Tỉnh uỷ;                (Báo cáo) 

- Văn phòng UBND tỉnh;  

- Báo Tuyên Quang; 

- Trung tâm Khuyến nông 

- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản;   (Thực hiện) 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;      

- Trang Web của Sở NN và PTNT; (Đăng tải) 

- Lưu VT, TL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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