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CÔNG ĐIỆN
Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU, điện:
- Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & TKCN tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện thành phố;
- Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Giáo dục & ĐT, Y tế;
- Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Tổng biên tập Báo Lai Châu;
- Giám đốc Trung tâm khí tượng thuỷ văn Lai Châu;
- Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội liên
hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày
07/01/2021, đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ và Trung
bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa, nhiệt độ phổ biến từ 4 -70C,
vùng núi cao có nơi dưới 00C và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối, trời
rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng; trong tháng sẽ có 03-4 đợt rét đậm, rét
hại sảy ra. Để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết bất lợi và giảm thiệt hại
đến mức thấp nhất do tác động của thời tiết xấu gây ra, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân tỉnh yêu cầu: Các thành viên ban chỉ huy chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp
& PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn
thể tỉnh và các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:
1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04/11/2020
của UBND tỉnh Lai Châu về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng
chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh;
Công văn số 2966/UBND-KTN ngày 16/12/2020 về tăng cường triển khai các
biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản và các
văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT.
Thành lập ngay các đoàn công tác đến từng thôn, bản và hộ dân để kiếm
tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống rét cho người dân (đặc biệt là
người già và trẻ em, trong trường hợp cần thiết phải kêu gọi, huy động xã hội
hóa để đảm bảo quần áo đủ ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn) và phòng
chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản… Theo dõi sát diễn biến thời

2
tiết, khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường công tác tuyên
truyền, cảnh bảo trên hệ thống loa truyền thanh về diễn biến của thời tiết, khí
hậu tới người dân để chủ động phòng chống rét.
Chủ động bố trí ngân sách dự phòng và phương án dự trữ nguồn giống,
phân bón để kịp thời khắc phục thiệt hại (nếu có); huy động lực lượng xung kích
tại cơ sở, tổ chức xuống địa bàn hỗ trợ người dân triển khai phòng, chống rét.
Tăng cường lực lượng, tổ chức trực ban nghiêm túc, đúng quy định, đặc
biệt trong những ngày nghỉ; theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thời tiết, đảm
bảo thông tin liên lạc thông suốt. Khi có thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, thủy sản
phải thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
- Vào những ngày cao điểm, tổng hợp tình hình triển khai, kiểm tra, rà
soát, xác minh, thống kê thiệt hại (nếu có) báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (qua Sở Sở Nông nghiệp và
PTNT) trước 15h hàng ngày để báo cáo UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo, khắc
phục phù hợp.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để kịp thời tham
mưu UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, tránh hiệu quả; thường xuyên
đôn đốc, kiếm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống rét của các địa
phương theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ trì phối hợp với Sở Tài
chính và UBND các huyện, thành phố đề xuất các giải pháp hỗ trợ khôi phục sản
xuất sau rét đậm, rét hại (nếu có). Vào các ngày cao điểm, tăng cường lực lượng
và tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình thiệt hại, báo
cáo về UBND tỉnh, trước 16h hàng ngày.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương và cơ sở vật chất trường
lớp học, chủ động, linh hoạt bố trí lịch học phù hợp, xem xét quyết định cho học
sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt. Chủ động hướng dẫn
các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh, đảm bảo sức khỏe, sinh hoạt, học
tập cho các em; không bắt buộc phải mặc đồng phục, hạn chế tổ chức các hoạt
động ngoài trời vào những ngày thời tiết quá khắc nghiệt; phối hợp với các
huyện, thành phố tăng cường biện pháp chăm sóc và đảm bảo giữ ấm, chế độ
dinh dưỡng, khẩu phần ăn hợp lý đối với học sinh bán trú, nội trú trong những
ngày rét đậm, rét hại.
Cùng với các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động
các nguồn lực hỗ trợ trang thiết bị, chăn, đệm, quần áo ấm,…để đảm bảo sức
khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại.
4. Sở Y tế
Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức trực chuyên môn, sẵn sàng
thu dung cấp cứu cho nạn nhân ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, nhất là ở vùng
núi cao, vùng sâu, vùng xa; tăng cường giữ ấm, tránh rét cho bệnh nhân tại các
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cơ sở y tế, đảm bảo việc phòng, chống rét cho người bệnh; nơi chờ khám, các
phòng khám bệnh, buồng điều trị người bệnh phải đảm bảo kín gió, có đủ chăn
đệm, phương tiện đảm bảo cho người bệnh được giữ ấm trong thời gian khám và
điều trị tại bệnh viện. Các cơ sở khám, chữa bệnh cần đảm bảo bố trí đủ cơ
số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cấp cứu để xử lý
kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết rét lạnh hoặc thời tiêt
thay đổi bất thường gây ra.
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố: Tuyên truyền cho người dân
thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, giữ ấm cho người dân, đặc biệt là
người già, trẻ nhỏ, học sinh; thực hiện hướng dẫn cho người dân cách giữ ấm và
chống rét, đề phòng các biến chứng về hô hấp và tim mạch; khuyến cáo người
dân không đốt củi, đốt than đá sưởi ấm trong phòng kín, tránh sự cố gây cháy
và ngộ độc.
5. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Lai Châu, Đài Khí tượng Thủy
văn Lai Châu
Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, phối hợp với các cơ quan chuyên
môn và chính quyền địa phương kịp thời có thông tin dự báo, cảnh báo hướng
dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng chống rét cho người dân và sản
xuất nông nghiệp.
6. Thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn tỉnh: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Văn
phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
và các địa phương tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống rét đảm bảo
kịp thời, hiệu quả.
7. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị
- xã hội tỉnh: Chỉ đạo các tổ chức hội, hội viên các cấp tích cực, chủ động phối
hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền,
vận động hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho người
dân và sản xuất nông nghiệp.
Nhận được Công điện này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Các
thành viên Ban chỉ huy chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Sở Giáo
dục và Đào tạo, Sở Y tế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức
thực hiện ngay nội dung Công điện./.
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (B/c);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh (B/c);
- UBND tỉnh: U;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: VX, TT.TH-CB;
- Lưu: VT, KT1.
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