
UBND TỈNH LAI CHÂU 

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN  

 

Số:          /BCHPCTT 

V/v chủ động ứng phó với mưa 

dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt 

lở đất dịp 30/4 và 01/5 năm 2022  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

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

 

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng 

của vùng áp thấp trên Biển Đông đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, xu 

hướng phát triển thành áp thấp nhiệt đới, nên nhiều khả năng từ ngày 30/4 đến 01/5 

ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong mưa dông có khả 

năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến: 19-27°C, vùng 

núi cao (Sìn Hồ): 16-21°C. 

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về 

phòng, chống thiên tai tại Văn bản số 206/VPTT ngày 28/4/2022 về việc chủ 

động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông, gió mạnh trên biển, mưa lớn, 

dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra lúc quét, sạt lở đất.  

Nhằm chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do thiên 

tai trong những ngày tới, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN  các huyện, thành phố thực hiện 

một số nội dung như sau:  

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông 

báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân phòng 

tránh hiện tượng mưa dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra.  

2. Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát, sẵn sàng các phương án để chủ động 

ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương 

tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc 

phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời. 

3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Đài phát thanh - truyền 

hình, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tăng cường các hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với mưa 

dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh như: gia cố mái nhà hiện dùng vật 
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liệu dễ bị tốc, vỡ (proximăng, ngói); che chắn bảo vệ vật dụng trong nhà, rau 

màu, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm 

thiểu thiệt hại  

(Tài liệu tham khảo đã được đăng tải trên website: 

phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-lieu-truyen-thong-pctt.aspx).  

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình 

hình diễn biến thiên tai, thiệt hại 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. 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban 

Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Hà Trọng Hải (b/c);  

- Thành viên BCH (t/h); 
- Lưu: VP. 

TL. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NN VÀ PTNT 

Đặng Văn Châu 
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