
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NA HANG 

 
Số:         /UBND-NLN 

V/v triển khai các biện pháp  
đề phòng lũ quét và sạt lở đất  

do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Na Hang, ngày      tháng 7 năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Theo dự báo Đài Khí tượng thủy văn Tuyên Quang, do ảnh hưởng của 

rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với rìa Tây của áp thấp nhiệt đới, đêm nay 

(02/7) các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác (cục bộ có nơi có mưa 

to). Dự báo từ ngày 03/7 đến hết đêm 04/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp 

nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa 

vừa, có nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt. 

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-TW ngày 01/7/2019 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,  

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết và 

diễn biến của mưa lũ, tổ chức trực ban 24/24 giờ theo quy định. Triển khai Phương 

án phòng, chống thiên tai đã lập đảm bảo công tác an toàn cho người và tài sản. 

- Tổ chức kiểm tra và kiên quyết sơ tán dân ra khỏi vùng thấp, ven sông 

suối, ven ta luy cao... có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất và lũ quét, lũ ống, 

đặc biệt là các hộ phải di chuyển ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm năm 2019 

nhưng chưa thực hiện di chuyển phải thực hiện ngay các biện pháp di chuyển 

người và tài sản đến nơi đảm bảo an toàn. Duy trì, tổ chức lực lượng ứng cứu và 

xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Hoa và xã Đà Vị: Khẩn trương 

huy động lực lượng, phương tiện kiên quyết di dời người, tài sản của các hộ nằm 

trong vùng sạt lở đất tại khu dân cư Nà Đứa, xã Đà Vị và khu dân cư Khuôn 

Phầy, thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa đến nơi ở an toàn. Riêng khu dân cư Khuôn 
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Phầy, thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa huy động nhân lực, phương tiện, vật tư (cọc 

tre, cọc gỗ...) tổ chức cắm cọc để chống, neo giữ tạm thời hòn đá tảng nằm trong 

khu sạt lở, hạn chế nguy cơ hòn đá lăn xuống khu dân cư có thể gây thiệt hại về 

người và tài sản.     

- Chỉ đạo các Ban Quản lý công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra các 

công trình trên địa bàn, thực hiện các phương án phòng, chống lũ, đặc biệt chú ý 

đảm bảo an toàn cho các hồ chứa và vùng hạ lưu. 

- Kiểm tra, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn giao thông các bến đò qua sông 

suối, thuyền chở khách trên hồ thủy điện Tuyên Quang. Yêu cầu chủ các 

phương tiện chấp hành nghiêm điều kiện đảm bảo an toàn.  

- Chỉ đạo khuyến nông cơ sở bám sát địa bàn hướng dẫn nhân dân thực 

hiện tốt các giải pháp phòng chống lũ, tổ chức khắc phục hậu quả sau lũ. 

- Tổ chức kiểm tra, thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả khi có thiệt 

hại do thiên tai gây ra. 

2. Ban Chỉ huy Quan sự huyện, Công an huyện: Tổ chức lực lượng 

trực ban theo quy định; có phương án bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu 

hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu, tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập 

nhật thường xuyên thông tin về tình hình mưa lũ kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có 

tình huống xảy ra. 

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Theo dõi chặt chẽ, cập nhật 

thường xuyên và tăng thời lượng phát các bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai 

để nhân dân biết chủ động phòng, tránh hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.     

4. Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện:  

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động kiểm tra, 

rà soát phương án PCTT và TKCN của cơ quan, đơn vị; sẵn sàng triển khai thực 

hiện phương án phòng chống bão, lũ quét và sạt lở đất của huyện, của cơ quan, 

đơn vị đã ban hành. 

- Thường xuyên kiểm tra, nắm cơ sở, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa bàn 

được phân công phụ trách triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người 

và tài sản theo phương án phòng, chống lũ quét và sạt lở đất đã phê duyệt; chỉ 

đạo tổ chức thống kê, khắc phục hậu quả khi có thiệt hại do thiên tai gây ra. 

 5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Thường 

trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện): Tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo 

dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ và chỉ đạo, 

kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả; tham mưu, 

đề xuất cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai; tổng hợp báo cáo Ủy 

ban nhân dân huyện về tình hình mưa lũ để kịp thời chỉ đạo giải quyết.     
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Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 

huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện và theo dõi 

chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống lũ quét và sạt lở đất; nằm 

vững thông tin và thường xuyên báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Chánh, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, CV (Thìn). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Tô Viết Hiệp 
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