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CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
DcIp-Tjdo-Htnh phüc

U'c( BAN NHAN DAN
HUYN BA CH
So 4MB /UBND-NN
V vic chü dng bin pháp
phông, chông mixa to gay ngp
1iit, lü ông, lU quét, st là
trên dja bàn huyn

Ba Che, ngày tháng 8 nàm 2021

KInh gui:
- Các thành viên Ban chi buy PCTT và TKCN huyn;
- U' ban nhân dan các xà, thj trân.
Trong nhng ngày vüa qua, trén dja bàn toàn tinh có m.ra vra, mua to. Ti
Thành phô H Long, trong can mra rang sang ngày 12/8/2021 dã xây ra v11 st 1â
ti.rông kè chän dat (kè cüa h gia dmnh tr xây) lam thit ye nglsài và tài san.
Theo dir báo ti.ir Dài khI ttxçlng thüy van Quãng Ninh, din bin th&i tit tir
nay den cuôi näm cOn bet s1rc phiirc tp nguy co xãy ra sat là dat, lU quét, ng.p
ht. . .trên dja bàn tinh a mac cao den rat cao. Dê dam báo an toàn cho ngi.rài dan,
dông thai chü dng phOng chông thiên tai sat là, ngp 1t, lii ông, lü quét trên dja
bàn huyn müa mi.ra bão näm 2021, han ché thit hai do thiên tai gay ra.
Thrc hin Cong van s 5395/UBND-NLN3 ngày 12/8/2021 cüaUBND tinh
"Vé vic chü dng bin pháp phOng, chông mua to gay ngp hit, lii ông, 1Q quét,
sat là trên dia bàn tinh". UBND huyn yêu câu UBND các xã, thj trân, các cci
quan, dan vj thành viên Ban chi buy huyn khãn truang triên khai thiic hin mt
so nhim vi sau:
-

.

1. UBND cac xa, th! tran:
- Theo dOi thithng xuyên din bin mua lü, tInh hinh b.t thisông do mua lü,
sat là dat, ng.p 1it gay ra, cành báo thông tin kjp thai den tn các thôn, khuphô và
nguOri dan trên dja bàn biêt dê cO các bin pháp phông, tránh. San sang triên khai
phuang an sa tan dan tai các khu vi.rc có nguy ca cao rê xây ra sat là dat, sat là bà
song, suôi; ngp hit, lü quét den noi darn bâo an toàn kp thai. Dc bit phái dam
bào tuyt dôi cho ngi.rài dan trong mi tInh huông khi có mua, lü, sat 1&. Thijc hin
nghiêrn vic cà ngi?i trrc, canh gác 24/24h thiRing xuyên và có biên cânh báo,
gác chän tai các vj trI ngâm, tràn, du&ng giao thông bj ngp khi cO mua lü xuât
hin. Vài các truàng hqp xày ra thien tai, sat là dat, ngp hit. . . phâi báo cáo ngay
ye UBND huyn dé chi dao xà l'.
- Kim tra, rà soát các cong trinh xây drng tai các khu vrc Co nguy co cao ye
sat là, lü ông, lü quét (nhât là các cong trInh ti.r&ng kè chän dat tai các khu virc dan
cix) dê thông báo cho ngi.thi dan biêt chü dng so tan kjp thai ra khOi khu virc nguy
him; kiên quyt chi dao các h dan phãi so tan ye fbi an toàn, trén nguyen tãc phãi
dam bâo tuyt dôi an toàn tInh mang, tài san cüa nhà nuàc, nhân dan và dam bão ye
phOng chông djch COVID- 19.
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- Khn truong kim tra, rà soát thông kê cii th s h dan näm trong vüng có
nguy cci cao ye st 1, ngp hitchi tiêt den timg khu vrc, dja diem. Trên co si do
xác djnh nguy cci ãnh h.ning dê có phucmg an bô trI, on djnh hqp 1, phü hqp vâi
diêu kin thirc tê và các khu v1rc quy hoch an toàn trên dja bàn. Kêt qua rà soát cüa
các dn vj g1ri bang van bàn ye UBND huyn qua phOng Nông nghip và PTNT
lru'ó'c ngày 17/8/2021 de tong hcrp báo cáo UBND huyn (Co biêu máu kern theq).
2. Các thành viên Ban Chi huy PCTT và TKCN huyn: Theo chirc näng,
nhim
duçic giao tgi Quyêt djnh so 1894/QD-UBND ngày 17/8/2020 cia
UBND huyên, thiing xuyên theo dOi tInh hInh thñ tiêt, chü dng xuông the dcn
vj co s& dé chi dto cong tác phOng, chông thiên tai và khäc phc h.0 qua (neu co)
ngay t?i do'n vj dixcic phân cong dam bão kjp th6i, an toàn, hiu qua.
3. Giao Phông Nông nghip và PTNT, phi hqp vO'i Ban chi huy quân sir
huyn: Kiêm tra, don doe, huàng dan UBND eác xã, thj trân trong vic triên khai
thrc hin. Tong hgp báo cáo kêt qua ye UBND huyn theo quy djnh.
Yêu câu UBND các xâ, thj trn, các Thành vién Ban chi huy PCTT và
TKCN huyn chi dao triên khai th1rc hin.I.
TM. UY BAN NHAN DAN

Ncri n/i in:
- Nhu kInh gri (T/hin);
- TI. HU, HDND huyn (B/cáo);
- CT, các PCT UBND huyn (C/do);
- Lisu: VT, NN,,
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DAN NAM TRONG VUNG cO NGUY C CAO YE ST LO, NGJP LUT... TREN DIA BÀN xA
1rKèm tI,eo Cong van s ,19/UBND-NN ngày ,/, /8/2021 cáa UBND huyn)
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