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Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

 Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 08-

09/02 (ngày 27 và 28 tháng Chạp), khu vực Bắc Bộ có thể xảy ra mưa to đến rất 

to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên 

diện rộng. 

Thực hiện Công văn số 06/TWPCTT ngày 04/02/2021 của Ban chỉ đạo 

Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc ứng phó với mưa dông kèm lốc, 

sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do 

các hiện tượng khí tượng cực đoan gây ra trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, kịp thời 

thông báo để nhân dân chủ động phòng tránh mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió 

giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày tới. 

2. Lập phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương; 

chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư nhất là vải bạt, tấm lợp các loại; sẵn sàng 

huy động lực lượng xung kích tại cơ sở giúp nhân dân khắc phục hậu quả nhanh 

chóng, kịp thời, đảm bảo người dân được đón tết cổ truyền an toàn. 

3. Tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng 

(truyền hình, đài phát thanh, fanpage…) các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do 

thiên tai và kỹ năng ứng phó với thiên tai như:  

- Chặt tỉa cành của các cây dễ gãy đổ hoặc dễ vướng vào nhà dân, lưới 

điện…; kiểm tra mức độ an toàn, vững chắc của các biển quảng cáo, pa nô, áp 

phích; các khu vực nhà lá, nhà tạm. 

- Hướng dẫn các biện pháp chằng, chống mái nhà, chuồng trại; sử dụng 

các vật liệu có sẵn như cỏ tranh, rơm, rạ,… phủ lên mái để giảm thiểu tác hại 

của mưa đá. Khi có mưa dông, sét cần tìm nơi trú ẩn an toàn, không đứng dưới 

các cây to, gò cao, chân cột điện, trạm biến áp,…, không cầm vật dụng bằng sắt, 

hạn chế sử dụng điện thoại di động, không ở lại các lán nương thiếu an toàn. 



- Che chắn, bảo vệ tài sản trong nhà, rau màu, cây trồng, vật nuôi để giảm 

thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. 

4. Yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu 

một số tài liệu tham khảo đã được Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng và đăng tải 

trên website: phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-lieu-truyen-thong-

pctt.aspx để tuyên truyền, áp dụng cho phù hợp. 

5. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới 

điện, hành lang giao thông. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng 

hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại lên nhóm Zalo Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và TKCN và về Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN 

tỉnh (Chi cục Thủy lợi tỉnh Lai Châu - điện thoại: 02133.876.930, 

02133.876.033; email: Cctl.sonnptnt@laichau.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo theo 

quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ TW về PCTT (b/c);  

- BCH PCTT&TKCN tỉnh;  
- Lưu: VT, CB, KT6.                                

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Trọng Hải 
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