
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGỌC HỒI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:         
V/v việc chủ động ứng phó với các 

tình huống thiên tai do ảnh bão số 

5  trên địa bàn huyện 

 

           Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm  

 

 

     Kính gửi: 

                        - Các thành viên BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện; 

    - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 82/PCTT, ngày 30/10/2019 của Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc chủ động ứng phó với các tình 

huống thiên tai do ảnh bão số 5 có mưa lớn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ được 

giao thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 22/6/2016 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai 

đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 05/CT, ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về công tác 

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Cập nhật thường xuyên bản tin dự báo khí tượng thủy văn, các thông tin 

liên quan đên dự báo bão; theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ trên các phương 

tiện thông tin; chủ động sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa bão, 

lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn hệ thống công trình giao thông, thủy 

lợi...đồng thời, thông báo cho người dân biêt, chủ động phòng tránh, ứng phó. 

3. Tổ chức cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm tại các điểm bị sạt lở để 

nhân dân biết phòng tránh; di dời dân cư nằm trong vùng ngập lụt, sạt lở và có 

nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn khi có diễn biến mưa lũ phức tạp. 

Giao phòng Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường tực BCH) kịp thời xử lý 

thông tin, khắc phục các thiệt hại (nếu có) và tổng hợp, tham mưu UBND huyện 

báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước 15h 

hàng ngày theo địa chỉ số 296 Duy Tân, thành phố Kon Tum, số điện thoại: 

02603.864.585 - Fax: 02603.864.585 hoặc email: pcttkontum@gmail.com. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các thành viên BCH PCTT-TKCN, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Các thành viên BCH PCTT-TKCN 

huyện; 

- Lưu VT, VP. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vương Văn Tuyên 
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