SAO Y; UBND Huyện Ba Chẽ; 15/8/2021

U'( BAN NHAN DAN
HUYEN BA CHI!
So 'Jf /UBND-NN
V vic theo dOi và chU dng
phông, chông mua to gay ngp
liit, sat l& dat trén dja bàn huyn

CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM
Dc1p-Tiydo-Hnh phüc
Ba ChJ, ngày 15 tháng 8 nàm 2021

KInh g1ri:
- Các thành viên Ban Chi huy PCTT và TKCN huyn;
- U' ban nhân dan các xä, thj trân.
Tr dêm 14/8 den 13h ngày 15/8/202 1 trên dja bàn huyn Co mua to den rt to;
luçmg mua do duçic trên dja bàn N trân là 242,8 mm; tai dja bàn xä Lucing Mông là
79,8 mm. Trên các khe SUÔj Va song Ba Chê xuât hin lü vIa, dã gay ngp hit câu trân
trung tam thi. fran, mt so câu tràn, diem thâp trüng trên tuyên du?mg tinh 330, 329...
và st li nhç ti mt so diem taluy ducnig trên tuyên giao thông di các xâ.
Dr báo tinh hInh mua lón có th kéo dài ht ngày 16/8, nht là v ban dêm
và sang sm; có nguy c xãy ra ngp 1it trên din rng, st l& dat cao. Dê dam bào
an toàn tuyt dôi ye nguii và tài san cüa nhân dan, UBND huyn yêu câu:
1. UBND các xã, thj trn, các Co quan, don vj tip t1ic triên khai thirc hin
Cong van so 1539/UBND-NN ngày 12/8/2021 cüa UBND huyn "Vê vic chü
dng các bin pháp phOng, chông mua to gay ngp 1iit, lU ông, lü quét, st l trên
dja bàn huyn". Tuyên truyn vn dng nhân dan tuyt cti không dugc chü quan;
chü dng theo dOi tInh hInh thi tiêt và sn sang thirc hin các phuong an, bin
pháp dê dam bão an toàn tuyt dôi ye tInh mng, tài san cüa nhà nuc, nhân dan
và dam bào ye phOng, chông djch bnh Covid — 19.
2. Thic hin nghiêm vic ci'r ngui tr1rc tti UBND các xã, thj trn, b tn lirc
luçmg canh gác, cO biên cãnh báo, gác chän tai các vj trI ngâm, tràn, dithng giao
thông bj ngp khi Co mua 1Q xuât hin.
3. UBND các xa, thj trn kjp thi báo cáo v Thng trirc Ban chi huy
PCTT&TKCN huyn khi Co tInh huông st 1& dat, ngp 1iit nhà dan. . .dê chi do xir 1.
4. Các thành viên Ban Chi huy PCTT và TKCNhuyn: Theo dOi tInh hInh
thai tiêt, chü dng xuông dja bàn di.rçic phân cong dê chi do cong tác phOng,
chông mua 1i và khäc phic hu qua theo phuong châm "4 ti ch" dam bão kjp
thai, an toàn, hiu qua.
Yêu cu UBND các xã, thj trn, các Thành viên Ban chi huy PCTT và
TKCN huyn chi do triên khai thirc hin./.
No'! nhân:
- Nhu kInh giri (T/hin);
- TT. HU, HDND huyn (B/cáo);
- CT, cac PCT UBND huyn (C/dao);
- Luu: VT, NN.

