
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 1241 /SNN-TL Tuyên Quang, ngày 20 tháng 8 năm 2020 

Về việc phòng, chống ngập lụt, úng 

cục bộ và bảo đảm an toàn công trình 

thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Cơn 

bão số 4  

 

    

Kính gửi:    

 - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Công điện số 1522/CĐ-TCTL-QLCT ngày 18/8/2020 của Tổng 

cục Thủy lợi về việc phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công 

trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Cơn bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ; Văn bản số 327/VPTT ngày 19/8/2020 của Văn phòng Thường trực 

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với 

mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.  

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ Cơn bão số 4 nên từ chiều 

ngày 20/8 đến ngày 22/8 các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất 

to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-100mm, khu vực vùng núi phía Bắc tỉnh 

có nơi trên 150mm/đợt. Mưa lớn tập trung từ đêm ngày 20/8 đến hết đêm ngày 

21/8 nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối, 

ngập úng đô thị. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét sạt lở đất cấp độ 1. 

Để hạn chế thấp nhất các thiệt hại, rủi ro do thiên tai gây ra, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các đơn vị tại mục “Kính gửi” 

theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản số 2585/UBND-NLN 

ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó thiên tai 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Sẵn sàng triển khai phương án phòng chống thiên tai đã xây dựng đồng 

thời có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, tuyên truyền, 

khuyến cáo người dân không ở, làm việc, đi lại, đánh bắt cá, vớt củi ở những nơi 

có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngầm tràn, sông suối, chủ động sơ tán đến nơi an 

toàn khi có thiên tai xảy ra. Tổ chức thường trực đến cấp xã, thôn, bản 24/24 để 

theo dõi, cảnh báo, xử lý các tình huống có thể xảy ra. 

3. Cử người canh gác, cắm biển báo cảnh báo hoặc rào chắn các ngầm tràn 

để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. 
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4. Xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ ngập úng khi xảy ra mưa lớn, tổ 

chức tiêu thoát nước và khẩn trương khắc phục để ổn định đời sống và sản xuất 

của người dân. 

5. Giao Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang phối hợp 

với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát lập danh 

sách các hồ chứa nước, đập đang tích đầy nước, bị hư hỏng do các đợt mưa, lũ 

trước, các hồ chứa vừa, nhỏ và hồ chứa xung yếu, sẵn sàng triển khai phương án 

ứng phó khi sự cố công trình xảy ra. 

6. Thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Chi cục 

Thủy lợi – Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị như “Kính gửi” triển khai, 

thực hiện./. 

 KT. GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; (Thực hiện)                     
- Thường trực Tỉnh uỷ;       Báo  

cáo 

 
- UBND tỉnh;   
- Ban QLKT CTTL Tuyên Quang; (T/hiện)  
- Chi cục Thủy sản; (T/hiện)  
- Web site Sở NN và PTNT;  
- Lưu VT,TL (Đạt) Nguyễn Công Hàm 
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