
 
     Kính gửi:  

- Các Sở, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
 

 Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Hồi 01 

giờ ngày 31/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 

115,0-116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Đông. 
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ 

đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Cấp độ 

rủi ro thiên tai: cấp 3. Ngoài ra, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng 

thủy văn Quốc gia, đầu tháng 8/2020 có khả năng xảy ra mưa to đến rất to trên 

diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. 

 Thực hiện Công điện số 05/CĐ-TW hồi 16 giờ 00 ngày 29/7/2020, Công 

điện số 06/CĐ-TW hồi 14 giờ 00 ngày 30/7/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn. 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. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ và diễn biến của dịch bệnh 

Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, văn bản của cơ quan cấp trên 

triển khai rà soát các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống. 

 2. Triển khai các phương án ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp, 

áp thấp nhiệt đới gây mưa, đặc biệt là mưa lớn gây lũ, lũ quét sạt lở đất sẵn sàng 

lực lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.  

 3. Kiểm tra, rà soát, cảnh báo, di dời các hộ gia đình 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 bị sạt lở 

đất đã được rà soát, cảnh báo. 

 4. Tổ chức kiểm tra hồ, đập bao gồm cả các hồ đập không phục vụ cho sản 

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

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

 5. 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 
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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. 

 6. Rà soát, cập nhật,bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho phù hợp với 

tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, đơn vị khi có thiên tai, dịch bệnh xảy 

ra, trong đó tập trung các nội dung: 

 - Cập nhật phương án sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn 

chế sơ tán tập trung. Chuẩn bị trang thiết bị, máy móc cần thiết để đo thân nhiệt, 

phân loại các đối tượng để xây dựng phương án sơ tán. 

 - Xây dựng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm chuẩn 

thiết yếu, hóa chất chất khử trùng, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán dân. 

 - Chuẩn bị các lực lượng phải huy động để ứng phó thiên tai trường hợp 

dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng, chống thiên 

tai ở cơ sở. 

 - Xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho các khu cách ly tập trung, các 

bệnh viện. 

 - Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men,khẩu trang y tế,...đảm bảo an 

toàn dịch bệnh cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp trường 

hợp phải tập trung chỉ đạo hoặc đi kiểm tra hiện trường và các lực lượng được 

huy động tham gia công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.  

 7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang và 

các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn thường xuyên 

cập nhật về diễn biến của vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới và mưa lũ; tăng cường 

thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để các 

cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết, chủ 

động phòng tránh và ứng phó. 

 8. 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. 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị thường 

xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, dịch bệnh sẵn sàng đối phó và xử lý 

kịp thời các tình huống xảy ra, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo đúng quy định./. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

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

(Báo 

cáo) 

 
- Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN;  
- Thường trực Tỉnh uỷ;  
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Lưu VT, TL Sáng.7b Nguyễn Văn Việt 
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