
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

  

Số: 928 /SNN - TL        Tuyên Quang, ngày  07 tháng 6  năm 2019 
V/v hướng dẫn truy cập, khai thác số 

liệu quan trắc 18 trạm đo mưa tự động 

phục vụ công tác phòng chống thiên tai 

 

 

               Kính gửi:    

 

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Đài khí tượng thủy văn tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Công ty thủy điện Tuyên Quang, Nhà máy thủy điện 

ICT Chiêm Hóa. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác Phòng, chống 

thiên tai. 

Để triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai trên 

địa bàn tỉnh, cảnh báo sớm các loại hình thiên tai nguy hiểm như: lũ quét, ngập 

lụt, sạt lở đất, điều hành xả lũ hồ thủy điện, an toàn đập hồ chứa nước…. đảm bảo 

an toàn đời sống và sản xuất của người dân và cộng đồng, hạn chế đến thấp nhất 

các thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực 

Phòng chống thiên tai tỉnh) thông báo đến các cơ quan đơn vị tại mục “kính gửi” 

để nắm bắt và triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người 

lao động và người dân truy cập khai thác số liệu đo mưa tự động phục vụ chỉ đạo, 

cảnh báo, ứng phó với thiên tai tại đơn vị, địa phương. 

Tên truy cập: Tuyenquang;                         Mật khẩu: 123456. 

(có Hướng dẫn truy cập tại trang Web: snntuyenquang.gov.vn) 

Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh) 

đề nghị các cơ quan, đơn vị tại mục “kính gửi” quan tâm, phối hợp và triển khai 

thực hiện./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi;   
- Thường trực Tỉnh uỷ: Báo  

cáo 

 
- UBND tỉnh;    
- Các đơn vị trực thuộc Sở  
- Lưu: TL,VT(Đa).  
 Nguyễn Công Hàm 
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