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Kính gửi:  

  

 

- Các Phòng, ban ngành thuộc huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống  thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn huyện. 
 

 Thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn 

Văn Hòa tại Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn; tra kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại do bão số 6 trên địa bàn huyện Kon Plông, 

huyện Đăk Hà tại Thông báo số 2806/TB-VP ngày 13/10/2020 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các Phòng, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, các thành viên Ban Chỉ 

huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện. 

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

tiết, thiên tai; đưa tin, thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo đến các đơn vị và 

mọi người dân biết để chủ động phòng tránh; đồng thời thực hiện nghiêm các văn 

bản chỉ đạo về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Trung 

ương, của tỉnh và của huyện.  

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát những nơi có nguy cơ sạt lở cao, lũ quét hoặc 

có khả năng đe dọa đến tính mạng của người dân để nhanh chóng di dời người, tài 

sản đến nơi an toàn, tổ chức cắm biển báo, cảnh báo để người dân biết chủ động 

phòng tránh; đồng thời nghiêm cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực 

nguy hiểm bị ngập lụt, lũ quét khi có tình huống thời tiết xấu xảy ra nhằm bảo đảm 

an toàn tính mạng và tài sản của người dân, tổ chức. 

- Có phương án, kế hoạch chuẩn bị lực lượng, vật tư phương tiện sẵn sàng 

xử lý ngay từ ban đầu khi có sự cố, tình huống phức tạp xảy ra; đối với những địa 

bàn đang bị chia cắt cần nhanh chóng triển khai biện pháp ứng cứu, cung cấp 

lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống của người 

dân, tuyệt đối không để người dân đi lại ở những nơi nguy hiểm. 

- Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với điều kiện của đơn vị, 

chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, trong 

đó lấy phòng ngừa là chính; đảm bảo thông tin liên lạc, kiểm soát tình hình, các 

điểm xung yếu cần phải có kế hoạch, phương án ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn khi có 

thiên tai xảy ra. 

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ chứa, các đập thủy lợi 

thủy điện trên địa bàn để xử lý, khắc phục ngay những công trình, hạng mục công 
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trình hư hỏng có nguy cơ mất an toàn; kiểm tra vận hành hồ chứa theo đúng quy 

trình vận hành đã được phê duyệt; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các công việc 

liên quan đến phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Tổ chức trực ban theo quy định, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, 

chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và kịp thời báo cáo gửi Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện để 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện. 

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã chủ động 

các phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai. Tổng hợp, báo cáo tình hình 

diễn biến thiên tai, thiệt hại về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn huyện, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

- Rà soát, xem xét, đánh giá công tác chỉ huy, điều tiết việc xả nước của các 

hồ chứa thủy điện để đảm bảo an toàn cho các hồ đập và vùng hạ du; xây dựng, 

triển khai kế hoạch kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn hành lang lưới điện; 

khôi phục nhanh các trụ điện có nguy cơ đổ ngã; sửa chữa, khắc phục những vị trí 

có nguy cơ rò rỉ điện; đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh 

doanh và công tác phòng, chống thiên tai. 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện để bảo trì, 

sửa chữa kịp thời khi có sự cố xả ra, bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa, 

bão. 

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

cứu nạn huyện. 

- Tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định, tổng hợp, báo cáo tình hình 

diễn biến thiên tai, thiệt hại về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn huyện, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

Đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn huyện, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c);   

- Thường trực HĐND huyện (b/c);                                            

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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