
UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN 
BAN CHỈ HUY PCTT-TKCN 

Số:         /UBND- PCTT 
V/v chủ động ứng phó áp thấp nhiệt 

đới và mưa lớn trên diện rộng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Bắc Kạn, ngày        tháng 6 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố; 

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Căn cứ Văn bản số 1130/SNN-PCTT ngày 11/6/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và mưa 

lớn trên diện rộng. 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, một 

ATNĐ đang hoạt động ở ngoài khơi Philippines, dự báo trong 2-3 ngày tới 

ATNĐ có thể đi vào biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão, do ảnh hưởng 

của ATNĐ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện 

rộng từ tối 13/6 kéo dài đến ngày 15/6, trọng tâm mưa to đến rất to ở vùng núi 

Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động ứng 

phó với thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố đề nghị các đơn vị, địa 

phương thực hiện các nội dung như sau: 

1.Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông 

báo đến chính quyền, nhân dân để chủ động các biện pháp phòng tránh. 

 2.Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở 

đất, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng ngập sâu khi có mưa lớn, sẵn sàng 

phương án sơ tán di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.  

3. Tổ chức kiểm tra việc đảm bảo an toàn hồ chứa nước Nặm Cắt, các thủy 

điện trên địa bàn để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du. 

 4. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao 

động và người dân cài đặt phần mền Vrain để theo dõi lượng mưa, chủ động 

phòng ngừa, ứng phó khi mưa có mưa lớn xảy ra.  

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định, sẵn sàng lực lượng phương 

tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu kịp thời. Thường xuyên báo cáo về Văn phòng 

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố, SĐT 094 5979379 hoặc 0209 3871036. 



6. Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố thường xuyên 

thông báo trên loa truyền thanh thành phố về diễn biến thời tiết để nhân dân chủ 

động phòng, tránh, ứng phó. 

Với nội dung trên, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh (b/c);  

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Lưu VT, PKT. 
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TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ 

Đinh Thị Liễu 
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