
UBND HUYỆN PÁC NẶM 

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 

      Số:            /BCH-PCTT 
V/v chủ động ứng phó với mưa lũ  

do cơn bão Conson 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Pác Nặm, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:   
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Căn cứ Công văn số 1923/BCH-PCTT ngày 7/9/2021 của Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh Bắc Kạn và các bản tin dự báo thời tiết về diễn biến cơn bão 

Conson đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippin. Dự báo sẽ đi vào 

biển Đông và có khả năng gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc.  

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn trong những ngày 

tới, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa 

phương tập trung một số nhiệm vụ sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và các bản tin cảnh báo, dự báo 

thiên tai để thông báo, hướng dẫn đến nhân dân chủ động phòng tránh kịp thời 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.  

2. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, 

các khu dân cư 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 xảy ra theo 

phương châm “4 tại chỗ”. 

3. Cảnh báo, hướng dẫn người dân tham gia giao thông đối với các tuyến 

đường có nguy cơ sạt lở cao, các ngầm tràn để chủ động phòng tránh, đảm bảo 

an toàn cho người và phương tiện.  

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tăng thời lượng phát 

sóng các bản tin dự báo, cảnh báo tình hình diễn biến cơn bão đến chính quyền 

các cấp ở địa phương và đến người dân tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa biết, 

chủ động phòng tránh. 

5. Các cơ quan, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động 

triển khai các phương án ứng phó với diễn biến mưa lớn, gây lũ, lũ quét, sạt lở 

đất; duy trì lực lượng, phương tiện, phối hợp với các địa phương sẵn sàng triển 

khai phương án ứng phó với thiên tai theo quy định. 

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

hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện (qua 

Phòng Nông nghiêp và PTNT) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.  
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Với nội dung trên, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (T/h); 

- TT HU, HĐND huyện (B/c); 

- TT UBND huyện; 

- Các thành viên BCH  PCTT&TKCN huyện; 

- Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã; 

Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị chưa sử dụng TDoffice; 

- Lưu VT, HSCV. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Ma Văn Tuấn 
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