ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số:2782/UBND-NN&PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 13 tháng 9 năm 2021

V/v thực hiện Công điện của
Thủ tướng Chính phủ về sẵn sàng
ứng phó với thiên tai

Kính gửi:
- Công an huyện, Ban CHQS huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Các đơn vị: Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Tường, Hạt Quản
lý đê tả sông Hồng, Hạt Quản lý đê tả sông Phó Đáy,
Điện lực Vĩnh Tường, Trung tâm Viễn thông Vĩnh Tường;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 7696/UBND-NN3 ngày 03/9/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về sẵn sàng
ứng phó với thiên tai.
Để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thiên tai trong mùa
mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra đặc biệt trong
bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp như hiện nay; 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. Phòng Nông nghiệp &PTNT
- Tổ chức trực tại Văn phòng thường trực, cập nhật thông tin thời tiết, khí
tượng- thủy văn, diễn biến của thiên tai, các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; kịp
thời tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo, điều phối mọi
quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong huyện và tỉnh trong công tác
PCTT&TKCN, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng kế hoạch chậm lũ, phương
án khắc phục sản xuất sau lũ của huyện và kiểm tra công tác phòng, chống thiên
tai của BCH PCTT&TKCN các xã, thị trấn.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm
tra hệ thống công trình thủy lợi, đê điều, đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhất là trong
tình huống xả lũ khẩn cấp của hệ thống thủy điện Sông Đà; đề xuất khắc phục
tình trạng hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều để kịp thời phục vụ công tác
phòng chống thiên tai;
- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn và các
chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công những công trình
phòng lũ: Đê, kè, cống,…đảm bảo an toàn đê điều trong mùa mưa lũ.
2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện: Căn cứ chức năng
nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện chủ động triển
khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo Kế hoạch PCTT&TKCN của huyện
năm 2021, đảm bảo dự phòng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để

cung cấp khi thiên tai xảy ra; hướng dẫn các xã, thị trấn khắc phục hậu quả sau
thiên tai.
3. Công an huyện, Ban CHQS huyện: Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng,
phương tiện, trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các xã, thị trấn ứng phó với các tình
huống thiên tai và tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu.
4. UBND các xã, thị trấn
- Xây dựng phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình và điều
kiện cụ thể tại địa phương nhất là phương án di dời, sơ tán dân trong điều kiện
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “bốn
tại chỗ” để xử lý khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ
trong mọi tình huống.
- Chỉ đạo công tác nạo, vét hệ thống mương tưới, tiêu nội đồng đảm bảo
thông thoáng dòng chảy tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn kéo dài.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra đê điều, các công
trình thủy lợi; xử lý kịp thời các sự cố và các hành vi vi phạm đảm bảo an toàn
công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn.
- Cảnh báo các khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước trên địa bàn để tránh
các tai nạn về người đáng tiếc xảy ra.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND
huyện về công tác chủ động phòng, chống thiên tai trên địa bàn.
5. Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Tường
- Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi, sửa chữa kịp
thời những hỏng hóc của các trạm bơm tiêu thuộc Xí nghiệp quản lý, đảm bảo
đủ điều kiện để vận hành tiêu thoát nước phục vụ cho sản xuất.
- Tổ chức nạo vét, khơi thông, giải tỏa vật cản, đăng đó, bèo rác trên hệ
thống luồng tiêu, kênh tiêu liên xã theo phân cấp.
6. Hạt quản lý đê Tả sông Hồng, Hạt quản lý đê Tả sông Phó Đáy
-Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê, kè, cống qua đê, phát hiện và
xử lý kịp thời những sự cố trên đê, kè, cống đảm bảo an toàn hệ thống đê điều,
đặc biệt là các vị trí trọng điểm đê sung yếu trên địa bàn.
- Phối hợp với UBND các xã có đê đi qua, tăng cường công tác quản lý,
phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đê điều trên địa bàn.
7. Điện lực Vĩnh Tường, Trung tâm Viễn thông Vĩnh Tường
- Điện lực Vĩnh Tường: Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống lưới điện,
đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, cung cấp điện sinh hoạt cho nhân dân, cho
các trạm bơm tưới, tiêu phục vụ sản xuất và chống úng.
- Trung tâm Viễn thông Vĩnh Tường: Tăng cường công tác kiểm tra hệ
thống cáp viễn thông đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông xuốt, liên tục
phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn và nhu cầu thông tin liên lạc
của nhân dân.

Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Thanh viên BCHPCTT&TKCN huyện;
- Lưu: VT, NN&PTNT.
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