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Kính gửi: - Thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS  huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

Căn cứ Công văn số 105/PCTT, ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Ban Chỉ 

huy phòng chống thiên tai-TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh về việc chủ động ứng 

phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum tại bản tin số 

63/2022/XTND-ĐKT phát vào lúc 14h00 ngày 25 tháng 9 năm 2022 về tin bão 

gần biển đông (Bão Noru): 24h qua khu vực tỉnh Kon Tum có mưa nhiều nơi; 

lượng mưa các khu vực đạt từ 5-25 mm; riêng huyện Kon Plong có mưa to, 

lượng mưa đạt 70 mm. Trong 24h tới, tỉnh Kon Tum tiếp tục có mưa nhiều nơi, có 

nơi có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Lượng mưa ở khu vực các huyện 

Kon Plong, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Sa Thầy, Ia H’Drai, Ngọc Hồi, Kon Rẫy và 

TP. Kon Tum có khả năng đạt từ 30 - 50 mm, có nơi trên 50mm; khu vực các 

huyện còn lại có khả năng đạt từ 10 – 30 mm. 

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ quét và nguy cơ 

sạt lở đất, ngập úng có thể xảy ra, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai - TKCN và Phòng thủ dân sự huyện đề nghị thành viên Ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai - TKCN và Phòng thủ dân sự huyện tiếp tục triển 

khai thực hiện nghiêm Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 08/8/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về công tác phòng tránh, ứng phó với bão mưa lũ, lũ ống, lũ 

quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung triển khai một số nội dung 

cụ thể sau: 

Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, 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 sẵn sàng khắc 

phục hậu quả thiên tai gây ra. 

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, 

suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, 

sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; 

khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu. 
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Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình 

diễn biến thiên tai, thiệt hại (nếu có) về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hàng ngày để tổng hợp báo cáo theo quy định.  

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

xã, cơ quan đơn vị liên quan và các thành viên phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND huyện (b/c); 

- Lưu: PNNPTNT 
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Trần Văn Chiến 
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