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Cao Bằng, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố; 

  - Các Sở, ngành: Nông nghiệp, Giao thông, Công thương, Y tế, 

Tài nguyên và Môi trường, Quân sự, Biên phòng, Công an tỉnh, Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Khí tượng Thủy Văn Cao Bằng, 

Công ty TNHH Một thành viên Thủy nông Cao Bằng. 

 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 

giờ ngày 12/6, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam 

(Trung Quốc) đã mạnh lên thành bão (Cơn bão số 2) vị trí tâm bão ở vào khoảng 

18,8 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật 

cấp 10, bán kính gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm 

bão. Dự báo trong 12-24 giờ tới bão, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ 

đi được 15-20km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/ thành phố 

khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.    

Để chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ gây mưa lớn diện rộng 

trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ huy PTDS, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh đề nghị UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố; các 

Sở, ngành, cơ quan đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến về ATNĐ, thời tiết, dự báo của 

các cơ quan Dự báo Khí tượng thủy văn. 

2. Chỉ đạo chính quyền cơ sở và lực lượng xung kích phòng, chống thiên 

tai kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, khu vực 

trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt khi mưa lớn; khu vực có nguy cơ cao xảy 

ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an 

toàn khi có tình huống nguy hiểm; kiểm tra và xử lý vật cản gây tắc nghẽn dòng 

chảy để giảm nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ, lũ ống... trên các suối, khe cạn, 

các ao hồ trữ nước của các hộ dân; tuyên truyền, triển khai các biện pháp không 

để người dân vớt củi trên sông, suối khi mưa lũ. 

3. Rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực 

thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để 

khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính 

khi xảy ra mưa lớn. 
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4. Tổ chức kiểm tra, triển khai các phương án về công tác bảo đảm an 

toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ thuỷ điện nhỏ, công trình đang thi 

công, sửa chữa; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, xử 

lý khi có tình huống. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch Covid phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương, đặc biệt là đối 

với những khu vực cần tổ chức sơ tán dân. 

5. Các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện các biện 

pháp sẵn sàng ứng phó với mưa lũ. 

6. Đài Phát thanh-Truyền hình các địa phương tăng cường thông tin về 

diễn biến thiên tai, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ 

quét, sạt lở đất trên các phương tiện thông tin của địa phương, và thông tin đến 

được người dân tại các thôn, bản. 

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban 

Chỉ huy PTDS, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (qua Chi cục 

Thủy lợi - Văn phòng thường trực BCH; Số điện thoại: 0206 3853618, Emai: 

pclbcaobang@gmail.com). 

8. Cơ quan Thường trực, các thành viên Ban Chỉ huy PTDS, Phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, phối hợp chỉ đạo, kiểm tra các huyện, thành 

phố việc tổ chức thực hiện các nội dung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

theo nhiệm vụ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Tỉnh ủy; 

- VP UBND tỉnh;        (b/c) 

- Các TV Ban Chỉ huy; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở NN; 

- Lưu: VT, VP BCH. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Bế Xuân Tiến 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CAO BẰNG 

 


		2021-06-12T16:30:52+0700


		2021-06-12T20:35:52+0700


		2021-06-12T20:35:52+0700


		2021-06-12T20:35:52+0700


		2021-06-12T20:35:52+0700


		2021-06-12T20:35:52+0700




