
ỦY 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: 858/SNN-TL  

V/v chủ động ứng phó với thiên tai trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 5 năm 2019           

                                            

                      Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Văn bản số 207/TWPCTT-VP ngày 26/5/2019 của Văn phòng 

thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc chủ động 

ứng phó với thiên tai khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ;  

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, hồi 9 giờ 30 

ngày 27/5/2019: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên đêm qua và sáng 

nay (27/5), khu vực phía bắc tỉnh có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa 

to đến rất to như Phúc Yên (Lâm Bình): 93mm, Sinh Long (Na Hang): 75mm; 

Hồng Thái (Na Hang): 59mm.  

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên 

đến mực 5000m nên từ ngày hôm nay (27/5) đến ngày 29/5 các khu vực trên địa 

bàn tỉnh có mưa vừa và dông. Khu vực vùng núi phía bắc tỉnh gồm các huyện 

Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất 

to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-200mm, khu vực phía bắc 

tỉnh có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa 

đá và gió giật mạnh. 

Cảnh báo: Trọng điểm của đợt mưa lớn này tập trung từ đêm 27/5 đến hết 

đêm 28/5 với lượng mưa có thể đạt 80-100mm/24 giờ, có nơi 150mm/24 giờ; 

cảnh báo từ ngày 27-29/5/2019 trên hệ thống sông Lô Gâm thuộc địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 01 đến 03 m (Mực nước sông 

Lô tại Tuyên Quang ở dưới mức Báo động 1). Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất 

trên địa bàn các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, đặc biệt là 

các xã Phúc Yên (Lâm Bình), Hồng Thái, Sinh Long (Na Hang).  

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với thiên tai, 

Sở Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, đề nghị các Cơ quan, đơn vị 

tại mục “kính gửi” thực hiện tốt các nội dung sau: 
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1. Căn cứ Phương án ứng phó thiên tai số 13/PA-UPTT ngày 26/4/2019 

của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các 

địa phương căn cứ tình hình thực tế rà soát, xây dựng phương án ứng phó thiên 

tai phù hợp, đặc biệt là mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng các biện pháp ứng 

phó khi có thiên tai xảy ra; 

2. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn diện rộng, 

lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, 

người dân chủ động các biện pháp phòng, tránh phù hợp đảm bảo an toàn cho 

người, tài sản và sản xuất; 

3. Các Cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin về diễn 

biến thời tiết, thiên tai và tiếp tục tuyên truyền về các tài liệu, hướng dẫn kỹ 

thuật ứng phó thiên tai, các video, câu chuyện,... về PCTT để nâng cao nhận 

thức, kiến thức về PCTT cho toàn thể người dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại 

do thiên tai gây ra; 

4. Tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định của UBND tỉnh (Quyết định số 

1436/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 ban hành Quy chế về công tác trực PCTT-

TKCN trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 

16/5/2019 ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh 

Tuyên Quang) và các quy định hiện hành khác về công tác PCTT. 

Báo cáo tình hình thiên tai, số liệu thiệt hại về Ban chỉ huy PCTT-TKCN 

tỉnh, Văn phòng thường trực (email: trucban.tq@gmail.com) để tổng hợp báo 

cáo cấp trên kịp thời theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai 

thực hiện./. 
 Nơi nhận :                                                              

- Như kính gửi; (thực hiện) 

- Ban chỉ đạo TW về PCTT;    

- UBND tỉnh;                          Báo cáo 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục Thủy lợi (VPTT BCH PCTT-TKCN tỉnh); 

- Văn phòng Sở; (đăng tải trên trang web) 

- Lưu: VT, TL. 

           KT. GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

      Nguyễn Công Hàm 

mailto:trucban.tq@gmail.com
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