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  Kính gửi:    

 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Đài Khí tượng, thủy văn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài 

Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Tuyên Quang, hiện nay ngày 17/02/2022, ở phía Bắc 

có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, do ảnh hưởng 

của không  hí  ạnh   t hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ chiều ngày 18 đ n 

ngày 20/2/2022 trên địa bàn tỉnh có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, 

lượng mưa từ 30-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt, trong mưa dông có khả 

năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 19/02/2022 trời chuyển rét đậm, từ 

ngày 20-22/02/2022 trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất đợt rét này phổ bi n từ 8-10 

độ, khu vực vùng núi phía Bắc tỉnh gồm các huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm 

Hóa từ 7-9 độ, các xã vùng núi cao huyện Na Hang như: Thượng Nông, Thượng 

Giáp, Sinh Long, Hồng Thái, Côn Lôn có nơi dưới 7 độ. 

Thực hiện Văn bản số 90/VPTT ngày 16/02/2022 về việc ứng phó rét đậm, 

rét hại  hu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, để chủ động ứng phó với rét đậm, rét 

hại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và Tìm  i m cứu nạn tỉnh đề nghị các cơ quan tại 

mục “Kính gửi” tập trung thực hiện các nội dung sau: 

1. Thường xuyên cập nhật tình hình thời ti t, diễn bi n  hông  hí  ạnh, 

rét đậm, rét hại; tăng cường thời  ượng phát tin trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, đặc biệt  à hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở để chính quyền 

các cấp, người dân, nhất  à  hu vực vùng núi bi t, chủ động dự trữ  ương thực, 

thực phẩm, thuốc men và các vật dụng  hác để phòng chống rét. 

2. Tập trung chỉ đạo triển  hai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người 

nhất  à với người già, trẻ nhỏ, học sinh như hạn ch  ra trời  ạnh, mặc đủ ấm, 

 hông dùng b p than để sưởi ấm trong phòng  ín; chú ý công tác phòng, chống 

rét cho người, cây trồng, vật nuôi. Hướng dẫn áp dụng các biện pháp  ỹ thuật 

  t hợp với  inh nghiệm truyền thống của người dân địa phương nhằm hạn ch  

thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.  
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3. Căn cứ diễn bi n thời ti t, chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an 

toàn, nhất là đối với các trường nội trú ở khu vực miền núi. 

4. Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, 

che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét; triển 

khai phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình 

huống cần thi t đ  đảm bảo an toàn; chủ động triển  hai các biện pháp chống 

rét cho mạ và diện tích  úa vụ Đông Xuân mới gieo cấy, căn cứ diễn bi n thời 

ti t điều chỉnh  ịch gieo cấy đối với diện tích còn  ại phù hợp để tránh thiệt hại. 

(Tài liệu hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia 
cầm, thủy sản tại địa chỉ: http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Ret-

hai-suong-muoi.aspx) 

5. Chủ động bố trí nguồn  ực tại chỗ để  ịp thời phục vụ công tác phòng, 

chống rét; triển  hai  ực  ượng xung  ích tại cơ sở, hỗ trợ vật tư,  inh phí để giúp 

nhân dân nhất  à gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc, các hộ nghèo triển 

 hai các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại; tổ chức các đoàn công 

tác xuống cơ sở để  iểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp 

phòng, tránh rét hại, rét đậm. 

6. Tổ chức thực hiện trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo 

về tình hình diễn bi n thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh theo địa chỉ emai : trucban.tq@gmai .com, 

số ĐT: 0977.600.880 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan như 

mục“Kính gửi”  hẩn trương tổ chức triển  hai, thực hiện./. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  
- Như trên;  (Thực hiện)                     
- Ban Chỉ đạo QG về PCTT;  

Báo  

cáo 

 
- Văn phòng Tỉnh uỷ;       

- Văn phòng UBND tỉnh; 
 

- Trang Web của Sở NN và PTNT;  
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, TL. 
Nguyễn Công Hàm 
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