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 V/v theo dõi, chủ động các biện pháp 

phòng, chống áp thấp nhiệt đới và tình 

hình mưa lũ trên địa bàn huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Ba Chẽ, ngày 23 tháng 7 năm 2021 

 

   Kính gửi: 

                                     - Các cơ quan, ban ngành, đơn vị trên địa bàn huyện; 

                                     - Các thành viên BCH. PCTT và TKCN huyện; 

                                       - Uỷ ban nhân dân các xã, Thị trấn; 

                                     - Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh. 
                                       

 

 

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương. Hồi 07 giờ, 

ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh 

Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần 

tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh 

cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ 

tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 

10km. Đến 07 giờ ngày 24/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 

107,2 độ Kinh Đông, cách Nam Định khoảng 110km về phía Đông Nam. Sức gió 

mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Đây là cơn bão/ATNĐ có hướng di chuyển phức tạp, đồng thời kết hợp hình 

thái gây mưa. Dự báo từ nay đến ngày 24/7/2021 trên địa bàn toàn tỉnh có mưa to, 

có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm/đợt. Để chủ động các 

biện biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất có thể xảy ra. Thực hiện 

Văn bản số 32/BCH ngày 22/7/2021 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN, PTDS tỉnh 

Quảng Ninh về việc triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn diện rộng. 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các thành viên Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đơn vị trên địa bàn 

huyện chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức theo dõi thường xuyên diễn biến của ATNĐ và tình hình mưa lũ, 

sạt lở đất có thể xảy ra để thông tin kịp thời đến tận các thôn, khu phố và người 

dân trên địa bàn biết để có các biện pháp phòng, tránh đề phòng mưa lớn gây ra; 

chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, các 

khu vực thấp trũng. Sẵn sàng triển khai phương án, huy động lực lượng, phương 

tiện trên địa bàn để hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn đảm bảo kịp thời. 

Thực hiện nghiêm việc cử người trực, canh gác 24/24h thường xuyên và có biển 

cảnh báo, gác chắn tại các vị trí ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập khi có mưa 

lũ xuất hiện.  
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2. Các đơn vị chủ đầu tư có các dự án đang xây dựng trên địa bàn chỉ đạo có 

biện pháp đối với các hiện tượng lũ, sạt lở đất (lưu ý đặc biệt đối với các công trình 

ven sông, suối và tại vị trí sườn đồi, núi). Chủ động có phương án huy động các 

phương tiện, thiết bị và lực lượng, kịp thời khơi thông, nạo vét hệ thống thoát nước, 

dọn dẹp đất đá tràn xuống đường giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt.  

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện: Chỉ đạo duy trì lực lượng, 

kiểm tra, rà soát lại các phương tiện, thiết bị vật tư để sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu 

hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.  

4. Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện: Căn cứ tình hình cụ thể, chỉ 

đạo thực hiện việc thông tin, tuyên truyền kịp thời về diễn biến của ATNĐ và tình 

hình mưa lũ trên địa bàn đến tận người dân biết, chủ động phòng chống. 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng, UBND các xã: Đồn Đạc, Thanh Sơn phối hợp với Công ty TNHH một 

thành viên thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh theo dõi thường xuyên mực nước tại 

hồ chứa nước Khe Lọng Trong và hồ chứa nước Khe Mười, chủ động các biện 

pháp đảm bảo an toàn cho hồ chứa trên địa bàn.  

6. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện: Theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của 

UBND huyện, chủ động xuống các đơn vị cơ sở để kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo công 

tác phòng, chống bão, mưa lũ ngay tại đơn vị được phân công. 

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, tuyệt đối không được chủ quan, 

báo cáo kịp thời, thường xuyên về UBND huyện qua Văn phòng thường trực Ban 

chỉ huy PCTT và TKCN huyện (phòng Nông nghiệp và PTNT huyện). 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các thành viên Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương nghiêm túc 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                   
- Sở NN&PTNT tỉnh (B/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);                                                               

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Các TV.BCH PCTT&TKCN huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN.                                                                                                                                                            

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Khiếu Anh Tú 
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