
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 1071 /SNN-TL Tuyên Quang, ngày  04 tháng  7  năm 2019 

Về việc cảnh báo mưa to gây lũ quét, 

trượt lở đất do ảnh hưởng hoàn lưu 

cơn bão số 02. 

 

    

                Kính gửi:    

 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

  

Thực hiện Công điện số 06/CĐ-TWPCTT ngày 03/7/2019 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc ứng phó khẩn cấp bão số 02.  

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh: Trong 24 giờ tới, bão di 

chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, như vậy sáng sớm 

nay bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Ninh Bình với sức gió 

mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp 

thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung du và 

vùng núi Bắc Bộ. Dự báo: Từ hôm nay (04/7) đến hết ngày mai (05/7), do ảnh 

hưởng của hoàn lưu bão số 02 sau suy yếu thành vùng thấp, các khu vực trên 

địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt. Khu 

vực phía Nam tỉnh gồm các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên và thành 

phố Tuyên Quang có nơi trên 150mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do 

mưa lớn: cấp 1 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực phòng 

chống thiên tai tỉnh) đề nghị các đơn vị tại mục “Kính gửi” theo chức năng, 

nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm, kịp 

thời thông báo đến người dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra 

thiên tai để người dân biết và chủ động các biện pháp phòng, tránh phù hợp.  

2. Chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án phòng chống thiên tai đã xây 

dựng; kiểm tra, cảnh báo các hộ gia đình ở ven sông suối, nơi vách núi, taluy 

cao, nơi thảm phủ thực vật thưa thớt, nơi rừng sản xuất mới được khai thác biết 

thông tin đề chủ động các biện pháp ứng phó đề phòng mưa lớn gây ra lũ quét, 

lũ ống, trượt, lở đất; 

3. Tổ chức kiểm tra hồ, đập, công trình thủy lợi trên địa bàn, bố trí lực 

lượng thường trực tại các công trình xung yếu, phát hiện xử lý ngay các sự cố, 
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sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình, khu vực hạ du 

công trình. 

4. Bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống 

đảm bảo giao thông thông suốt, kiểm soát người, phương tiên qua lại tại các khu 

vực đường tràn, ngầm, đường bị ngập, khu vực bến đò, không để người dân đi 

lại khi có mưa lũ xảy ra. 

5. Thông báo đến các đơn vị Chủ đầu tư đang tổ chức thi công xây dựng 

công trình trên địa bàn thực hiện các biện pháp an toàn, đảm bảo công trình 

không bị hư hỏng, đổ vỡ gây thiệt hại công trình do mưa bão gây ra. 

6. Đối với các khu vực trũng, hay xảy ra ngập úng, đề nghị UBND các 

huyện, thành phố sẵn sàng chuẩn bị phương án tiêu úng, thoát nước đặc biệt các 

khu đã gieo cấy đảm bảo tiêu thoát úng nhanh để hạn chế diện tích cây trồng bị 

ngập úng gây chết. 

7. UBND huyện Na Hang: Thực hiện các phương án đảm bảo an toàn 

người và tài sản tại các khu vực nguy hiểm: Khuổi Phầy, thôn Nà Khuyến xã 

Yên Hoa; khu vực sạt lở, sụt lún đất thôn Nà Đứa xã Đà Vị và điểm sạt lở xung 

yếu có người dân sinh sống khác.  

8. Tổ chức trực ban theo 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. 

9. Khi có thiên tai gây thiệt hại trên địa bàn quản lý, Uỷ ban nhân dân 

huyện, thành phố chủ động 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 thực 

hiện nghiêm túc công tác tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị như “Kính gửi” khẩn 

trương triển khai, thực hiện./. 
 

 KT. GIÁM ĐỐC  

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

cáo 

 
- UBND tỉnh;   
- Ban QLKT CTTL Tuyên Quang;  
- Chi cục Thủy sản;  
- Web site sở NN và PTNT;  
- Lưu VT,TL Nguyễn Đại Thành 
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