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Số:           /UBND-KTN 

V/v chủ động ứng phó với rét đậm, 

rét hại trong thời gian tới  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày        tháng      năm 2022 

 
Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng 

của không khí lạnh mạnh, trong những ngày tới, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc 

Bộ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn 

tỉnh, từ chiều tối ngày 30/11 đến ngày 02/12, tỉnh Lai Châu có mưa rào rải rác, trời 

rét, vùng núi cao rét đậm, rét hại; lượng mưa phổ biến từ 10 - 20mm/24h. 

Thực hiện Công văn số 606/VPTT ngày 29/11/2022 của Văn phòng thường 

trực Ban chỉ đạo Quốc gia về ứng phó mưa lũ, rét đậm, rét hại, để chủ động ứng 

phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra trong những ngày tới cũng như 

mùa Đông năm nay, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành 

tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung 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 đến chính quyền, nhân dân chủ động ứng 

phó với thời tiết xấu như rét đậm, rét hại, sương muối có thể xảy ra trong những 

ngày tới. 

2. Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, 

nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, hạn chế hoạt động ngoài trời lạnh; tuyệt đối 

không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín để tránh xảy ra những sự 

cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người. 

3. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị có liên quan ban hành 

văn bản hướng dẫn và tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản và 

cây trồng, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng phù hợp với 

điều kiện và diễn biến thời tiết. 

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng 

dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự 

trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét; sẵn sàng phương án di chuyển gia súc 



chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch 

bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản. Tham khảo tài liệu hướng dẫn, truyền thông 

trên trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai. 

(https://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Truyen-thong-pctt.aspx) 

5. Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch; cắm 

biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn  trượt để đảm 

bảo an toàn cho người tham gia giao thông. 

6. 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. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân các huyện, thành phố 

và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy;            (B/c) 

- TT. HĐND tỉnh; 

- UB MTTQVN tỉnh và các đoàn thể; (P/h) 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;  

- V, CB; 

- Lưu: VT, KT6. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Trọng Hải 
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