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     Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các Sở, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.  
 

 

 

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang. Do ảnh hưởng 

của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m 

nên trong ngày và đêm nay (10/9) các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa 

to và dông; lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h. Cảnh 

báo: Từ nay đến hết ngày 12/9, các khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, 

cục bộ có nơi có mưa to đến rất to và dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và 

sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  

Trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Tuyên quang đã có mưa, mưa 

lớn diện rộng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân nhất là các thuộc 

các huyện Na Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa, hiện nay các khu vực này đất đã bão 

hòa nước rất dễ xảy ra trượt lở, lũ quét khi có mưa lớn. 

Để chủ động ứng phó với những ảnh hưởng do thiên tai gây ra. Ban chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; Các Sở, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: 

1. Trực ban nghiêm túc theo đúng quy định tại Quyết định số 1436/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác trực 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đảm bảo 

thông tin liên lạc thông suốt từ cấp trên đến cơ sở và ngược lại. 

2. Kiểm tra, rà soát, cảnh báo, di dời các hộ dân ở ven sông suối, nơi vách 

núi, taluy cao, hạ lưu các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, nơi thảm phủ thực vật 

thưa thớt, nơi rừng sản xuất mới được khai thác đề phòng mưa lớn gây ra lũ quét, lũ 

ống, trượt, lở đất; đặc biệt lưu ý các khu vực có nguy cơ cao, kiên quyết di dời các 

hộ gia đình trong khu vực đã bị ảnh hưởng, nguy cơ cao ảnh hưởng do sạt lở đất, 

khu vực xuất hiện các vết nứt trượt lở tại các xã Côn Lôn, Đà Vị, Yên Hoa . 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG 

THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 
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 Tuyên Quang, ngày 10 tháng 9 năm 2019 
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3. Tăng cường kiểm tra hồ, đập bao gồm cả các hồ đập không phục vụ cho 

sản xuất nông nghiệp; các mỏ khai thác khoáng sản triển khai các phương án đảm 

bảo an toàn cho công trình, cho khu vực hạ du công trình.  

4. Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven, trên sông 

suối có nguy cơ bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra; bến đò ngang qua sông, nơi giao 

thông qua suối khi có lũ bố trí lực lượng canh phòng cảnh báo, các chủ phương tiện 

vận tải thủy biết thông tin về mưa lũ để chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho 

người, phương tiện, thiết bị và công trình. 

 5. Lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn – Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh duy 

trì quân số trực ban sẵn sàng hỗ trợ ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Chỉ đạo 

các xã sẵn sàng lực lượng xung kích PCTT để chủ động ứng phó thiên tai tại chỗ. 

6.Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa, lũ, lũ quét, sạt lở 

đất để kịp thời thông tin đến cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn người dân chủ động các 

biện pháp phòng tránh phù hợp, đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất. 

 7. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố bị thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ 

chủ động triển khai các các biện pháp khắc phục hậu quả, hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và sản xuất sau thiên tai theo 

quy định. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn 

biến mưa, lũ sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, báo cáo về 

Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh theo đúng quy định./. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Như trên; ( thực hiện)  
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT; 

(thay 

báo 

cáo) 

 
- Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và 

TKCN; 
 

- Thường trực Tỉnh uỷ; (đã ký) 
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Lưu VT, TL Nguyễn Văn Việt 
  
  

 


