ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2547 /UBND-NN&PTNT

VĩnhTường, ngày 23 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phòng,
chống thiên tai trong điều kiện
thời tiết diễn biến phức tạp

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Trong những ngày vừa qua, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung diễn
biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới
đời sống của người dân. Đặc biệt, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra sự cố sạt lở
nghiêm trọng làm 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của Đoàn công tác tìm kiếm cứu
nạn và nhiều công nhân ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 bị nạn, hy sinh, mất
tích; tại tỉnh Quảng Trị, sạt lở núi tại huyện Hướng Hóa đã vùi lấp 22 cán bộ,
chiến sĩ của Đoàn kinh tế Quốc phòng 337. Lũ tại các tỉnh miền Trung đã vượt
mốc lịch sử. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc
gia; tình hình thiên tai trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp và khó lường.
Để chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời với các loại hình thiên tai, đảm
bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và
nhân dân; UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản số 1119/UBNDNN&PTNT ngày 12/5/2020 của UBND huyện Vĩnh Tường về tăng cường công
tác PCTT&TKCN, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn
huyện năm 2020.
2. Kiểm tra, rà soát nhà ở, nhà xưởng sản xuất, các công trình có nguy cơ
mất an toàn, các khu dân cư ven sông, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập
lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
3. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời triển khai cứu hộ, cứu nạn
và khắc phục sự cố đê điều… Tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng bảo
đảm an toàn, hạn chế rủi ro trong mưa lũ.
4. Tổ chức, triển khai tuần tra, canh gác đảm bảo an toàn đê điều theo các
cấp báo động, các công trình đang thi công ven sông. Rà soát, sẵn sàng tiêu úng
khu vực trũng thấp, khu vực sản xuất nông nghiệp.
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5. Trung tâm VH-TT-TT, UBND các xã, thị trấn thông báo thường xuyên
trên hệ thống truyền thanh để nhân dân, các đơn vị trên địa bàn biết về diễn biến
của bão, tình hình ngập úng để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.
6. Giao Phòng Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục
& Đào tạo, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tăng cường công tác chỉ
đạo, hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước.
7. Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT (cơ quan Thường trực của Ban chỉ
huy PCTT&TKCN huyện) thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực
hiện nhiêm vụ được giao của các đơn vị liên quan.
8. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc
trực PCTT theo quy định, tổng hợp, báo cáo mọi diễn biến về Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN huyện để kịp thời chỉ đạo./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;
- BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Cổng TT-GTĐT huyện,
- Lưu: VT, NN.

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Nguyễn Bình Khiêm
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