
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN IA H’DRAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH             Ia H’Drai, ngày       tháng       năm 2021 
Về việc tăng cường công tác 

ứng phó thiên tai do ảnh 

hưởng của Dải hội tụ nhiệt 

đới nối với áp thấp nhiệt đới 

 

 

Kính gửi: 

    - Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

    - Điện lực Thành phố Kon Tum; 

    - Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum; 

    - Thủy điện Sê San 3, 3A, 4, 4A; 

    - Các cơ sở khai thác khoáng sản. 

 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 1863/SCT-QLNL 

ngày 06/10/2021 về việc tăng cường công tác ứng phó thiên tai do ảnh hưởng 

của Dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới. 

Theo tin của Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum(1) do ảnh hưởng của 

Dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới nên trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã 

có mưa; lượng mưa phổ biến đạt từ 5 - 15mm. Trong 24h tới, tỉnh Kon Tum 

chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, kết hợp với 

hoạt động gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh dần nên tiếp tục có mưa vừa, 

mưa to đến rất to. Khu vực các huyện: Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông 

lượng mưa có khả năng đạt từ 100 - 220mm; các huyện còn lại lượng mưa đạt từ 

50 - 80mm. Đợt mưa này kéo dài đến hết ngày 08/10/2021. Cần đề phòng mưa 

lớn gây lũ trên các sông, ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc TP Kon Tum, các 

huyện Đăk Tô, Đắk Hà, Kon Rẫy; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các 

huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô, Đắk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk 

Glei. 

Để chủ động ứng phó, kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó nhằm hạn 

chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, kịp thời khắc phục hậu quả 

(nếu có). Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 

các xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khai thác khoáng sản thực hiện một số 

nội dung sau: 

Tiếp tục triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện để chủ động triển khai các biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó với mưa lũ trên địa bàn quản lý và tại đơn vị mình. 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, lũ, tổ chức trực ban 24/24 giờ, 

chủ động triển khai các biện pháp phòng, ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn, thực 

hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”. Rà soát, nắm chắc số lượng, phương 

                                                 
1 Bản tin số 34/2021/MLDR- ĐKT ngày 06/10/2021của Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum. 
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tiện, vật tư dự phòng, các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống lụt 

bão ở địa phương, đơn vị, giữ thông tin liên lạc thông suốt, thường xuyên để xử lý 

kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.  

I. Đối với các đơn vị quản lý công trình thủy điện, lưới điện  

1. Tổ chức trực ban 24/24 giờ, giữ thông tin liên lạc thông suốt, thường 

xuyên, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, duy trì chế độ báo cáo kịp 

thời về Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị liên quan.  

2. Bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời khắc 

phục tình huống xấu khi bão lũ xảy ra. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, vận hành của công trình thủy điện, lưới 

điện đảm bảo an toàn, hiệu quả công trình.  

4. Kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị phòng chống lũ bão theo phương 

châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó với mưa, lũ. 

5. Đối với các công trình thủy điện đề nghị vận hành theo đúng quy trình 

vận hành đơn hồ, liên hồ chứa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tính 

toán lưu lượng lũ về, lưu lượng xả lũ kịp thời đảm bảo an toàn công trình, an 

toàn cho nhân dân vùng hạ du. Thông báo kế hoạch phát điện, lưu lượng xả lũ 

(bao gồm lưu lượng qua tổ máy phát, lưu lượng qua tràn) cho các Chủ đập trên 

cùng bậc thang. 

6. Đối với công trình lưới điện đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn huyện 

Ia H’Drai, đề nghị Điện lực Thành phố Kon Tum chỉ đạo Đội quản lý điện tổng 

hợp Ia H’Drai chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị kịp thời khắc 

phục các sự cố xảy ra. 

 II. Đối với các cơ sở khai thác khoáng sản 

1. Ổn định bờ moong mỏ với góc nghiêng sườn tầng (trong đất) từ 40o ÷ 

45o và xử lý triệt để đá treo (nếu có). 

2. Cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà ở, lán trại, nhà kho... 

3. Thực hiện công tác di dời tất cả người, máy móc, trang thiết bị ra khỏi 

phạm vi khu vực mỏ, đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị… 

III. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; Chi nhánh xăng dầu Kon 

Tum 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn quản lý, nhằm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của đơn vị, tăng cường lượng hàng hóa dự trữ, cung ứng các loại hàng hóa thiết 

yếu (gạo, mì tôm, nước uống, dầu ăn, bột ngọt, v.v...) trong thời gian trước, 

trong và sau mưa lũ, không được tự ý nâng giá trục lợi. 

2. Chi nhánh xăng dầu Kon Tum chỉ đạo Cửa hàng Xăng dầu số 125 bán 

đúng giá quy định, đáp ứng kịp thời về nhu cầu xăng dầu cho tiêu dùng và sản 

xuất kinh doanh. 

IV. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
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Chủ động kiểm tra, đề nghị các đơn vị ngành công thương trên địa bàn 

thực hiện ứng phó với mưa, lũ theo kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai được 

duyệt, nội dung triển khai và chỉ đạo của của các cấp có thẩm quyền. 

V. Thực hiện chế độ báo cáo 

Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên tình hình mưa, lũ, công tác chỉ 

đạo, công tác ứng phó, thiệt hại (nếu có) về Ủy ban nhân dân huyện trước 

10h00’ hàng ngày (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng, địa chỉ mail: 

ktht.iahdrai2015@gmail.com hoặc liên hệ đ/c Lê Văn Bình, số điện thoại 

0336328757) hoặc khi có tình huống bão, lũ xảy ra đề nghị các đơn vị thực hiện 

chế độ báo cáo nhanh (từ 03 giờ đến 04 giờ/01 lần) về công tác ứng phó. Bắt 

đầu thực hiện chế độ báo cáo từ ngày văn bản ban hành cho đến khi hết đợt mưa 

lũ. 
 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Đội QL điện tổng hợp Ia H’Drai; 

- Cửa hàng xăng dầu số 125; 

- Công ty CPXD công trình Sông Hồng; 

- Công ty TNHH Minh Hưởng Kon Tum; 

- Trung tâm VH TT DL và TT (tuyên truyền); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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