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Kính gửi: 

 

 

- Các thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra 04 đợt mưa 

đá kèm dông, lốc, ảnh hưởng lớn đến tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Theo 

thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh, đã có trên 4.100 hộ dân bị vỡ, thủng, tốc mái nhà, 128 con gia cầm bị chết; 

50 ha chè, 97 ha lúa, trên 30 ha rau màu, 80 ha ngô, trên 10 ha thảo quả, 75ha cây 

ăn quả, 03 ha lạc, trên 4.000 cây giống lâm nghiệp bị hư hại, dập nát (thiệt hại từ 

40-100%); mưa đá còn làm hư hỏng cơ sở vật chất của 04 trường học, Bộ chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng xã Dào San, UBND xã Sin Súi Hồ. Ước 

tổng thiệt hại do thiên tai gây ra là trên 28 tỷ đồng.  

Dự báo trong thời gian tới, dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, 

tình hình thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp và khó lường. Để chủ động 

phòng, chống, ứng phó kịp thời và khắc phục sớm hậu quả của thiên tai, hạn chế 

thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ 

huy và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 

04/CT-UBND ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tập trung thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy chủ 

trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ huy và UBND các huyện, thành phố: 

- Tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết để cảnh báo sớm cho Nhân dân, 

có biện pháp chỉ đạo kịp thời với các tình huống bất ngờ của thời tiết. Phối hợp 

với Tổng cục Khí tượng thủy văn để đưa ra những cảnh báo sớm và chi tiết các 

hiện tượng khí tượng cực đoan. 



 

 - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp 

chằng chống nhà, sử dụng vật liệu có sẵn như cỏ tranh, rơm, rạ,… phủ lên mái 

nhà để bảo vệ mái, giảm thiểu tác hại của mưa đá; hướng dẫn Nhân dân thực 

hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản khi có thiên tai xảy 

ra. Các biện pháp tuyên truyền cần thực hiện trên các phương tiện thông tin đại 

chúng (truyền hình, đài phát thanh, mạng internet…), không tổ chức họp hoặc 

tập trung tuyên truyền đông người để hạn chế lây lan dịch bệnh Covid-19. 

- Vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp chăm sóc và 

phòng trừ sâu bệnh đối với những cây trồng bị hư hại do mưa đá. Đối với những 

diện tích cây trồng không thể khắc phục cần tiến hành làm đất, thu dọn những 

phần bị thiệt hại và chuẩn bị canh tác cho vụ mùa tiếp theo hoặc hướng dẫn 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp. Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn 

chi tiết biện pháp khắc phục đối với từng loại cây trồng để các địa phương triển 

khai thực hiện. 

- Tổ chức trực ban theo quy định; việc tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại 

do thiên tai phải thực hiện rất khẩn trương, nghiêm túc. Yêu cầu Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc báo cáo 

nhanh tình hình thiệt hại, đảm bảo thông tin được kịp thời, chính xác.  

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng 

và củng cố Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã theo hướng dẫn của Ban 

chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Các địa phương chủ động cân đối 

nguồn dự phòng ngân sách, đồng thời kêu gọi nguồn lực xã hội hóa và huy động 

nhân lực tại chỗ để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. 

3. Các thành viên còn lại trong Ban Chỉ huy thực hiện nghiêm túc các 

nhiệm vụ đã được Trưởng Ban giao tại Quyết định số 01/QĐ-BCHPCTT ngày 

19/3/2020 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy. 

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ 

huy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan 

có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT; 

- Ủy ban Quốc gia TKCN; 

- TT. Tỉnh uỷ;                                     (Báo cáo) 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Báo Lai Châu;   

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Công TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, CB, Kt6. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hà Trọng Hải 
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