
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 8 năm 2020 

Về việc tập trung ứng phó 

với áp thấp nhiệt đới và mưa 

lũ, lũ ống lũ quét, sạt lở đất 

 

  
Kính gửi:  

 

 

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

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

 Thực hiện Công văn số 2808/UBND-NNTN ngày 02/08/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và 

mưa lũ, lũ ống lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và 

mưa lũ lớn có thể xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất 

phức tạp, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của Nhân dân do thiên tai, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

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 Công điện số 1021/CĐ-TTg ngày 

01/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt 

đới và mưa lũ; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 

2016-2020, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 02/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum và Thông báo số 2056/TB-VPUB ngày 27/7/2020 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nguyễn Hữu Tháp tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch số 

48/KH-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ia H’Drai năm 2020. 

- Tập trung chỉ đạo, theo dõi thông tin diễn biến của thời tiết, áp thấp nhiệt 

đới, bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, kịp thời chỉ đạo, triển khai 

phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” có hiệu quả và khắc phục kịp 

thời khi có thiên tai xảy ra. 

- Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm, nhất là 

các khu vực dự báo mưa lớn, nguy cơ ngập sâu chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ địa 

phương sơ tán Nhân dân, cứu nạn khi có yêu cầu, đảm bảo an toàn giao thông và 

an ninh trật tự. 

2. Ủy ban nhân dân các xã: 

- Tập trung kiểm tra, rà soát các thôn, điểm dân cư và hộ dân sinh sống ở các 
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khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn để có biện 

pháp thông báo, cảnh báo kịp thời khu vực nguy hiểm cho Nhân dân biết để chủ 

động ứng phó; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm 

bảo an toàn tính mạng cho người dân. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật và thông tin kịp thời về diễn biến áp thấp 

nhiệt đới và mưa lũ đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, chủ động phòng 

tránh. 

- Phân công thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn cấp xã, các lực lượng bám sát địa bàn, các điểm xung yếu để kịp thời phối hợp, 

chỉ đạo, hỗ trợ nhân dân phòng, ứng phó với thiên tai và khắc phục những thiệt hại 

sau mưa, lũ. 

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. 

Tổ chức cung ứng hàng hóa, chất đốt, lương thực, thực phẩm, nhu phẩm thiết yếu 

cho người dân khi sơ tán, di dời, cứu trợ Nhân dân vùng bị thiệt hại, không để 

người dân thiếu đói, rét; 

- Định kỳ trước 14h00 hằng ngày, tổng hợp tình hình thiên tai trên địa bàn 

xã báo cáo gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng 

hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Công an huyện và Ủy ban 

nhân dân các xã phố bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị tại các khu vực trọng điểm có 

nguy cơ sạt lở do mưa lũ để sẵn sàng khắc phục ngay khi xảy ra sự cố, đảm bảo 

giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính (Quốc lộ, Tỉnh lộ và một số 

tuyến đường xung yếu ...trên địa bàn huyện); tổ chức cắm các biển báo, cảnh báo, 

nghiêm cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập lụt, nguy hiểm khi 

có tình huống thời tiết xấu xảy ra. 

4. Trung tâm Y tế huyện chủ động chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở và hướng dẫn 

các xã triển khai phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tại nơi sơ tán dân (nếu có). 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các xã theo 

dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai kịp thời, thông tin đến cơ quan, đơn vị và người dân 

biết, chủ động phòng tránh, ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ; tổ chức kiểm 

tra, rà soát toàn bộ các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý, triển khai các biện pháp 

đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước nhất là đối với các đập, hồ chứa nước xung yếu 

hoặc đã đầy nước; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mực nước, lưu 

lượng nước đến hồ và các bản tin dự báo để vận hành, điều tiết hồ chứa cho phù 

hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được phê 

duyệt. 

6. Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

huyện bám sát địa bàn được phân công, chủ động phối hợp với chính quyền địa 

phương chỉ đạo công tác phòng, ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, lũ quét 
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xảy ra; kịp thời báo cáo tình hình thiên tai về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện. 

7. Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã rà soát, kiểm 

tra công tác đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, công trình đang quản lý 

trong mùa mưa, bão. 

8. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): 

- Theo dõi, đôn đốc các Phòng, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, đơn vị 

trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân huyện. 

- Tổ chức trực 24/24, nắm chắc tình hình, diễn biến của áp thấp nhiệt đới và 

mưa lũ; tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trước 15h hằng 

ngày để theo dõi, chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn trên địa bàn huyện. 

Báo để các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, các đơn vị liên quan và Thành 

viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c);                                              

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCH PCTT và TKCN huyện; 

- Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền 

thông huyện; 

- CVP, các PVP UBND huyện;  

- Lưu: VT, NNTN.NVH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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