
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH VĨNH PHÚC  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
                                            

Số:             /UBND-NN3 

V/v tăng cường công tác phòng, chống 

thiên tai trong điều kiện thời tiết 

diễn biến phức tạp 

Vĩnh Phúc, ngày     tháng 10 năm 2020 

  
                         Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh; 

- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Liễn Sơn, 

 Lập Thạch, Tam Đảo, Phúc Yên. 

                   

 

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. Ðặc biệt, tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra sự cố sạt lở 

nghiêm trọng làm 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của Ðoàn 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 Quảng Trị, sạt lở núi tại huyện Hướng Hóa đã vùi lấp 22 cán bộ, chiến 

sỹ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337.  Lũ tại các tỉnh miền Trung đã vượt mức 

lịch sử… Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong những ngày qua tiếp tục có mưa 

lớn, mực nước tại các hồ chứa đang ở mức cao. Theo nhận định của Trung tâm 

Dự báo khí thượng thủy văn Quốc gia, tình hình thiên tai trong thời gian tới 

còn diễn biến phức tạp, 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 tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân  trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt 

những nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-

UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường công 

tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình 

thủy lợi, đê điều năm 2020, Văn bản số 5863/UBND-NN3 ngày 31/7/2020 của 

UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và 

đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi, đê điều; Kế thoạch số 182-KH/TU 

ngày 27/5/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 



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, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng 

có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ 

tán người dân đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao 

thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi xảy ra 

mưa lớn.  

3. Tổ chức giám sát, vận hành an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung 

yếu, hồ đập đã đầy nước. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời triển khai 

cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố đê điều, hồ đập, sạt lở đất... Tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân kỹ năng bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro trong mưa lũ. 

4. Kiểm tra, triển khai phương án 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 đô thị, khu công nghiệp, khu vực sản xuất 

nông nghiệp. 

5. Tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn 

biến mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan có liên quan và người 

dân biết chủ động triển khai ứng phó. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,  Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin 

giao tiếp điện tử tỉnh và các cơ quan truyền thông đóng trên địa bàn tỉnh tăng 

cường thời lượng phát tin về diễn biến của bão, mưa lũ, thiên tai để các cấp 

chính quyền và nhân dân biết chủ động phòng tránh, ứng phó. 

7. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở 

Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan 

tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn 

đuối nước.   

8. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh) chủ trì, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị liên quan; thành lập các đoàn để rà 

soát các địa điểm, vị trí xung yếu trên địa bàn tỉnh. 

9. Tổ chức trực ban nghiêm túc, tổng hợp, báo cáo mọi diễn biến về Ban 

Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để kịp thời chỉ đạo./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (b/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);           

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh ;     

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;  

- BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT, NN3. 
(TAT-             b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khước 
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