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Số:          /CĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

   Lai Châu, ngày        tháng  6  năm 2020 

  
CÔNG ĐIỆN 

Về việc chủ động ứng phó với tình hình động đất,  

mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU điện: 

- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành phố. 

 

Theo bản tin của Viện Vật lý Địa cầu, hồi 13h12’ ngày 16/6/2020, đã xảy 

ra trận động đất lớn có độ lớn 4,9 tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, 

độ sâu chấn tiêu khoảng 12,6km, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4 quanh khu vực 

tâm chấn và cấp 3 tại khu vực lân cận. Động đất đã làm 02 người bị thương, 34 

nhà dân bị nứt, 05 trường học bị ảnh hưởng, cùng thời điểm mưa, lũ làm một số 

tuyến đường tỉnh, huyện, xã bị sạt lở gây tắc nghẽn giao thông.  

Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả do động đất, mưa, lũ, sạt lở 

đất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Đối với công tác phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do động đất: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng 

nhiệm vụ, thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

+ Theo dõi sát sao thông tin về động đất của Viện Vật lý Địa cầu và các 

chỉ đạo của Trung ương; thông tin thường xuyên, kịp thời, hướng dẫn nhân dân 

kỹ năng ứng phó khi xảy ra động đất, cháy nổ để nhân dân chủ động phòng 

tránh, ổn định tâm lý, tránh hoang mang. Chủ động triển khai các phương án 

phòng ngừa, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tổ chức ứng cứu kịp thời để giảm 

thiểu thiệt hại do động đất gây ra. 

+ Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Sở Xây dựng phối hợp với 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng khu 

vực bị ảnh hưởng của động đất, nhất là các hồ đập thủy lợi, thủy điện, kịp thời 

phát hiện, khắc phục các sự cố để bảo đảm an toàn cho công trình. Sở Nông 



nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do động đất, mưa, 

lũ tại các đập, hồ chứa, gửi về UBND tỉnh trước ngày 22/6/2020. 

- UBND huyện Mường Tè tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia 

đình bị thiệt hại, ảnh hưởng do động đất, nhất là các hộ gia đình có người bị 

thương, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. 

2. Đối với công tác phòng chống mưa, lũ, sạt lở đất: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố kiểm tra các khu 

vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn 

sàng di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm; chỉ đạo, kiểm 

soát người dân không được làm nhà, xây dựng công trình tại khu vực dễ xảy ra 

lũ quét, sạt lở đất; Khắc phục nhanh các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông thông 

suốt trên các tuyến đường đặc biệt là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. 

- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường công tác thông tin, theo dõi sát 

sao diễn biến thời tiết, báo cáo kịp thời để Ban Chỉ hủy PCTT&TKCN tỉnh và 

các huyện, thành phố có phương án chỉ đạo. 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu cập nhật và đưa thông 

tin thường xuyên, kịp thời, chính xác về diễn biến của mưa, lũ để nhân dân chủ 

động phòng tránh. 

- Tổ chức trực ban 24/24, thường xuyên theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến 

của thời tiết, kịp thời báo cáo về Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện 

nghiêm túc nội dung Công điện này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ TW về PCTT; 

- UBQG về ƯPSCTT&TKCN;       

- TT. Tỉnh uỷ;                                 (Báo cáo) 

- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Văn phòng UBND tỉnh: V1, V3, CB; 

- Đài KTTV tỉnh; 

- Báo Lai Châu; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT6. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Trọng Hải 
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