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 Kính gửi:  

- Các sở: Nông nhiệp và Phát triển nông thôn; 
Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; 

Công thương; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Đài Khí tượng, thủy văn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công văn số 77/QGPCTT ngày 26/9/2022 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc sẵn sàng các biện pháp ứng phó thiên 
tai những tháng cuối năm 2022;  

Để chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả khi 
xảy ra thiên tai, hạn chế thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản trong những 

tháng cuối năm 2022, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ: 

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:   

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai; rà soát, cập nhật phương án ứng phó 

phù hợp với nhận định thiên tai những tháng cuối năm 2022, trong đó tập trung rà 
soát phương án sơ tán dân ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị theo phương án ứng phó 
thiên tai đã xây dựng, nhất là đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, hầm lò 
khai thác khoáng sản. 

- Củng cố, nâng cao năng lực, kỹ năng ứng phó cho lực lượng xung kích 
phòng, chống thiên tai cơ sở để ứng phó kịp thời theo phương châm “bốn tại 

chỗ” ngay từ giờ đầu. 

- Chỉ đạo Đài truyền thanh, truyền hình và truyền thông cơ sở tăng 

cường thông tin về thiên tai, hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân, nhất 
là tại các thôn, bản. 

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh có phương án bố trí sẵn sàng lực 
lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

Số:         /UBND-KT 

V/v chủ động các biện pháp ứng phó thiên 

tai những tháng cuối năm 2022. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày      tháng 10 năm 2022 
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3. Sở Giao thông Vận tải: Thông tin, cảnh báo tới chủ đầu tư các công 

trình giao thông, chủ các phương tiện giao thông đường thủy, khai thác khoáng 
sản trên sông biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an 
toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình; bố trí lực lượng để kiểm 

soát giao thông tại các khu đường bị ngập, bến đò, cầu tràn, tràn… để hướng 
dẫn người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn; tổ chức lực lượng, 

máy móc, trang thiết bị thường trực để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông 
thông suốt trên các trục giao thông chính, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở chia 

cắt giao thông khi xảy ra mưa lớn. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng 

phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 
về thông tin, dự báo tình hình thiên tai để chủ động các biện pháp ứng phó với 

mưa lớn gây ra lũ quét, lũ ống, trượt, lở đất có thể xảy ra. 

5. Sở Công Thương: Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thường xuyên kiểm 

tra tình hình hoạt động của công trình, chủ động vận hành và điều tiết xả lũ theo 
quy trình vận hành đã được phê duyệt, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị quản lý 
công trình thủy lợi kiểm tra rà soát các công trình thủy lợi, đặc biệt đối với các 
hồ thủy lợi xung yếu, hồ chứa hạn chế tích nước và các công trình đang thi 

công; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các 
tình huống có thể xảy ra; hướng dẫn rà soát, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây 

trồng vật nuôi để chủ động thích ứng, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.  

7. Đài Khí tượng, Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ 

động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để dự báo, thông báo kịp 
thời thông tin về thời tiết, mưa lũ để các địa phương biết, chủ động thực hiện các 

biện pháp phòng, chống có hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản và tính 
mạng của người dân. 

8. Các sở, ban ngành, thuộc tỉnh theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm 
thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc,  phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố, trong việc thực hiện chỉ đạo tại văn bản này, báo cáo, đề xuất kịp thời 
các biện pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân tỉnh./.  

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  
- Chánh VP UBND tỉnh;  
- Các PCVP UBND tỉnh;  
- Như trên: (Thực hiện);  
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang; 
- Phòng tinh học công báo; 

 

- Lưu VT (Hòa 20). Nguyễn Thế Giang 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Ngày 08/10/2022 

Trình xin ý kiến Đ/c: Nguyễn Thế Giang - P CT UBND tỉnh  

Người trình: Nguyễn Văn Hòa - Phó trưởng  Phòng Kinh tế. 

Tóm tắt nội dung trình: V/v chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022 

Văn bản của cơ quan đề nghị:   

Căn cứ để trình và các văn bản liên quan kèm theo: 
 

Giải trình và ý kiến đề xuất của người trình: Người trình 

UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố: chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 
2022 

(có dự thảo văn bản kèm theo) 

Trân trọng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đồng chí./. 

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng: (Ngày        /        /2022) Lãnh đạo 

VP ký  

 

 

 

 

Ý kiến phê duyệt của Phó Chủ tịch UBND tỉnh: (Ngày      /       /2022) 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................... 

Ký duyệt: 
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Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đề nghị các cơ quan, 

đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; (Đề nghị) 

- Ban Chỉ đạo QG về PCTT; 

- UBND tỉnh;                           (Báo cáo)                   

- Văn phòng Tỉnh uỷ:                

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (Đăng tải) 

- Lưu: VT, TL. 
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