
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:           /UBND-TH    Ia H’Drai, ngày        tháng       năm 2021 
Về việc sẵn sàng ứng phó thiên 

tai  theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công điện số 

1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021  

 

 
                          Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 3134/UBND-NNTN ngày 01/9/2021 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc sẵn sàng ứng phó thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2021 (có Công 

điện gửi kèm), Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống, ứng phó thiên tai tại 

Công điện nêu trên; tập trung rà soát, cập nhật bổ sung các phương án ứng phó 

thiên tai phù hợp với tình hình cụ thể cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo 

phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó thiên tai; chủ động triển khai 

các biện pháp phòng chống, ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm 

kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện chỉ đạo phòng chống, ứng phó với các 

tình huống thiên tai có thể xảy ra, đặc biệt là trường hợp xảy ra lũ quét, sạt lở đất 

và mưa lớn, bão, ngập lụt kéo dài trên diện rộng, tuyệt đối không để bị động, bất 

ngờ trong ứng phó. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

của Tỉnh và của Huyện(1) về công tác phòng chống, ứng phó thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn; tập trung công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng và từng bước trang 

bị công cụ, phương tiện cần thiết để đảm bảo hiệu quả, an toàn cho lực lượng 

xung kích phòng chống thiên tai cấp xã khi tham gia thực thi nhiệm vụ. 

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai 

                                           
(1) Công văn số 815/UBND-TH ngày 10/6/2021; Công văn số 1026/UBND-TH ngày 12/7/2021; Công văn số 

1125/UBND-TH ngày 23/7/2021; Công văn số 84/CV-PCTT ngày 30/7/2021; Công văn số 1346/UBND-TH 

ngày 20/8/2021. 
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phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể tại địa phương nhất là phương án di 

dời, sơ tán dân trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp (Hướng 

dẫn cụ thể trong Sổ tay Hướng dẫn công tác Phòng, Chống thiên tai trong bối 

cảnh Dịch bệnh Covid-19 gửi kèm theo) xong trước ngày 15/9/2021 gửi về 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND huyện; 

chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hồ đập, các khu 

vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố 

để đảm bảo an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương 

châm “bốn tại chỗ” để kịp thời ứng phó các tình huống thiên tai xảy ra. Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện về công tác chủ động phòng, chống thiên tai trên 

địa bàn. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra và đề nghị các chủ đập 

thủy lợi, thủy điện trên địa bàn huyện: Thực hiện nghiêm Quy trình vận hành hồ 

chứa, liên hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, bảo dưỡng 

hệ thống cảnh báo, thông tin vận hành điều tiết xả lũ vùng hạ du; xây dựng 

phương án, kịch bản ứng với các tình huống khẩn cấp gửi về Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng để phục vụ cho công 

tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo vâṇ hành, điều tiết hồ chứa trong mùa mưa lũ 

năm 2021 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình và vùng hạ du cũng như 

khai thác hiệu quả tài nguyên nước trên địa bàn huyện. 

Báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;      

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng TT Ban Chỉ huy Phòng chống thiên  

tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh; 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Bùi Văn Nhàng 
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