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V/v chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên
tai trong thời gian cao điểm mùa mưa, bão các
tháng cuối năm 2019 trên địa bàn thành phố

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 2164/SNNPTNT-CCTL ngày 20/9/2019 của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó
với thiên tai trong thời gian cao điểm mùa mưa, bão các tháng cuối năm 2019
trên địa bàn tỉnh.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên (Bản tin
số 562/ĐKVTN ngày 16/8/2019). Theo đó từ ngày 16/8 đến ngày 15/10/2019
cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra, đặc biệt trong
tháng 9, 10 cần đề phòng mưa ớn diện rộng, hai tháng cuối năm (tháng 11 và
12/2019) cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như dông, tố,
ốc, s t, mưa đá và gió gi t m nh. Để chủ động ứng phó với di n biến b t ợi của
thời tiết, mưa , và h n chế th p nh t thiệt h i do thiên tai gây ra, Thường trực
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu n n thành phố (phòng Kinh
tế) đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện các biện pháp, giải pháp
ứng phó với từng o i thiên tai như sau:
1. Đối với giông, lốc xoáy, sét, mưa đá:
- Thường xuyên kiểm tra nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng thuộc
ph m vi quản lý, sử dụng; chủ động chằng chống gia cố, tu sửa ngay đề phòng
giông, s t, ốc xoáy, mưa đá b t ngờ xảy ra. Các nhà ở lợp bằng lá, tôn, fibro xi
măng, ngói phải có liên kết vì kèo với cột, tường chắc chắn, có thể dằn lên mái
nhà các lo i thanh nẹp bằng gỗ, sắt, dây kẽm cỡ lớn hoặc các bao chứa
cát…đảm bảo đủ sức chống đỡ khi có giông, lốc xoáy, mưa đá xảy ra.
- Chặt, tỉa cành, nhánh của các cây cao, d gãy đổ, mục rỗng, nằm gần nhà
ở, ưới điện.
- Khi mưa ớn kèm theo giông, sét mọi người ở trong nhà cần đóng kín
cửa, ngắt các thiết bị điện (ti vi, máy giặt, tủ l nh...); không mang theo người các
v t dụng bằng kim lo i. Người ở bên ngoài cần tìm nơi ẩn n p, tránh những gốc
cây cổ thụ, cột điện cao thế, đụn rơm, anten truyền hình, gần các v t kim lo i;
không ch m tay vào các v t ẩm ướt, v t dẫn điện; không đi dọc theo các bờ
sông, bờ suối; không trú mưa ở những công trình, nhà cửa, chòi rẫy trơ trọi giữa
cánh đồng; không sử dụng điện tho i; không dùng dây th p phơi áo quần và
buộc vào cột thu lôi, cây cao; bỏ các v t dụng mang bên mình như cuốc, xẻng,
cần câu.
- Có các biện pháp tổ chức cứu hộ, cứu n n, cứu chữa người bị thương
nhanh chóng, kịp thời.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt h i do giông, s t, ốc, mưa đá gây ra
theo quy định (Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/01/2017 của Chính phủ Về
cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xu t nông nghiệp để khôi phục sản xu t vùng bị
thiệt h i do thiên tai, dịch bệnh, Thông tư iên tịch số: 43/2015/TTLTBNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của iên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ
Kế ho ch và Đầu tư Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt h i do thiên tai gây ra);
gửi về Thường trực ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố (phòng Kinh tế) để
báo cáo UBND thành phố chỉ đ o kịp thời.
2. Đối với mưa, lũ, ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới:
a) Theo d i chặt chẽ di n biến thời tiết, khí h u, mưa để triển khai thực
hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa ứng phó và khắc phục h u quả thiên tai
trên địa bàn quản ; Chuẩn bị ực ượng, phương tiện v t tư, trang thiết bị s n
sàng theo các Kế ho ch, Phương án về phòng chống thiên tai đã phê duyệt để
kịp thời ứng cứu khi thiên tai xảy ra, nhằm h n chế đến mức th p nh t thiệt h i
do thiên tai gây ra;
b) Rà soát, c p nh t, xác định những khu vực nguy hiểm về ng p , cô
p, qu t, s t ở đ t đá trên địa bàn; Thực hiện cắm biển báo các khu vực có
nguy cơ xảy ra qu t, cô p, s t ở đ t để nhân dân chủ động phòng tránh;
Tuyên truyền nhân dân không bơi ội qua sông, suối khi nước về. Tổ chức ực
ượng ứng trực ở những nơi thường xuyên bị cô p, qu t, s t ở đ t, nh t à
vùng ven sông, suối, sườn đồi, hồ, đ p để cảnh báo và thực hiện sơ tán dân đến
nơi an toàn trong trường hợp cần thiết, bảo vệ an toàn tính m ng và tài sản của
nhân dân;
c) Chỉ đ o nhân dân chèn chống nhà cửa, phát quang cây xanh khi có dự
báo cơn bão m nh, siêu bão đi qua; tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng thiên tai
nguy hiểm, vùng bão m nh,
ớn khi cần thiết;
d) Chủ động tổ chức kiểm tra, xử í các trường hợp vi ph m pháp u t về
phòng chống thiên tai, bảo vệ công trình thuỷ ợi;
e) Tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ chứa trên địa bàn, xử , khắc
phục ngay những công trình, h ng mục công trình hư hỏng có nguy cơ m t an
toàn. Xây dựng phương án ứng phó thiên tai trình c p có thẩm quyền phê duyệt
và thực tổ chức thực hiện;
3. Về phòng chống tai nạn đuối nước:
a) Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/6/2019 của
UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đ o thực hiện công tác phòng, chống tai n n
đuối nước ở trẻ em trên địa bàn;
b) Tăng cường công tác tuyên truyền, v n động và chỉ đ o các tổ chức, cá
nhân thực hiện việc xây dựng, ắp đặt rào chắn (ao, hố đào trữ nước tưới…),
cắm biển cảnh báo nguy hiểm t i các sông, suối, hồ, đ p và các khu vực nước
sâu nguy hiểm để người dân biết phòng tránh;
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c) Yêu cầu các hộ gia đình có hố đào chứa nước tưới cà phê, tiêu… phải
cam kết với chính quyền địa phương thực hiện cắm biển cảnh báo, rào chắn và
các biện pháp ngăn chặn người dân nh t à trẻ em đến tắm; chịu trách nhiệm khi
xảy ra đuối nước ở hồ đ p, hố đào…do mình quản , sử dụng nếu không có các
biện pháp cảnh báo, ngăn chặn;
d) Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nội dung về phòng chống
đuối nước như: Không tắm ở các ao, hồ, sông, suối khi có mưa … trên các
phương tiện thông tin đ i chúng (hệ thống truyền thanh, truyền hình…), cắm
biển cảnh báo để cảnh báo những địa điểm, khu vực nước sâu nguy hiểm, d xảy
ra s t ở, những khu vực đã và có khả năng xảy ra tình tr ng đuối nước trên địa
bàn để nhân dân biết và chủ động phòng tránh;
e) V n động nhân dân không bơi ội qua sông, suối, ao, hồ và không vớt
củi khi nước về; không ở i nương rẫy, vùng có nguy cơ qu t khi có dự
báo mưa, xảy ra.
Đề nghị UBND các xã, phường triển khai thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (bc);
- Lưu: KT;
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