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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ia H’Drai, ngày 06 tháng 5 năm 2022

Về việc theo dõi chặt chẽ
diễn biến thời tiết, thiên tai
và triển khai công tác phòng,
chống, ứng phó và khắc
phục hậu quả thiên tai

Kính gửi:
- Các thành viên BCH PCTT-TKCN và PTDS huyện;
- Các Phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Thực hiện Công văn số 1280/UBND-NNTN ngày 04/5/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và
triển khai công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có mưa, mưa vừa đến
mưa to; tổng lượng mưa có khả năng đạt từ 20 - 50mm, có nơi > 60mm; mưa lớn
có nguy cơ gây lũ quét ở các suối nhỏ và sạt lở đất ở những nơi đất dốc.
Để chủ động ứng phó, phòng chống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất
những thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Các Phòng, ban ngành, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy PCTTTKCN và PTDS huyện, Ủy ban nhân dân các xã theo chức năng, nhiệm vụ
được giao:
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình thiên tai; chủ động triển
khai hiệu quả các phương án ứng phó; tổ chức cảnh báo, bố trí lực lượng đảm bảo
an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các ngầm tràn, các tuyến đường thường
xuyên bị ngập sâu, chia cắt, cô lập; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc
phục hậu quả thiên tai gây ra.
- Tăng cường kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống thiên
tai thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý; đặc biệt là hệ thống hồ đập thủy lợi, thủy
điện, các công trình phòng, chống sạt lở, tiêu thoát nước, hệ thống điện lưới, thông
tin liên lạc, khai thác khoáng sản ... xác định các khu vực trọng điểm xung yếu, bố
trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; sẵn sàng các phương án,
kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của Nhân dân khu vực
chịu ảnh hưởng, kể cả tình huống sự cố hồ đập, xả lũ khẩn cấp, dư chấn động đất,
động đất.
- Quản lý chặt chẽ công tác vận hành hồ chứa, nhất là các hồ đập có nguy cơ
gây mất an toàn, các hồ đập có nguy cơ cao do ảnh hưởng của dư chấn động đất
(nếu có); thường xuyên phối hợp trong công tác kiểm tra, rà soát và yêu cầu các
chủ đập thủy lợi, thủy điện quản lý đảm bảo an toàn công trình, vận hành xả lũ
đúng quy trình được phê duyệt; tăng cường công tác giám sát của chính quyền địa
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phương.
2. Ủy ban nhân dân các xã:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác,
ý thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai để chủ động phòng, chống một cách có hiệu
quả; kiểm tra, rà soát, bổ sung, xây dựng phương án ứng phó thiên tai phải cụ thể,
chi tiết đến từng thôn và từng hộ gia đình; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư và
phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo số lượng, chất lượng, kịp thời
huy động khi có sự cố xảy ra; đặc biệt là lực lượng xung kích cấp xã, huy động và
phân bổ nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ người dân phòng, chống, khắc phục thiên tai.
- Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2021 và những tháng
đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch những tháng còn lại; chuẩn bị các
phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, dự trữ thiết yếu để
triển khai ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai trong năm 2022 trên địa
bàn quản lý.
3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình thiên tai trên địa bàn huyện,
chủ động 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 triển khai các nhiệm vụ,
biện pháp trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo
quy định pháp luật.
- Đẩy mạnh hoạt động quỹ phòng chống thiên tai, xây dựng kế hoạch, triển
khai thu và sử dụng theo đúng quy định, phát huy hiệu quả quỹ, tạo nguồn lực
phục vụ công tác phòng chống thiên tai của địa phương.
- Khẩn trương tham mưu tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai
năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch những
tháng còn lại; chuẩn bị các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư,
phương tiện, dự trữ thiết yếu để triển khai ứng phó có hiệu quả với các tình huống
thiên tai trong năm 2022 trên địa bàn quản lý.
Đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT-TH.
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