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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;  

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố. 

 

Theo bản tin số MLDR-1430/ĐKVTB-DB ngày 12/10/2021 của Đài khí 

tượng Thuỷ văn khu vực Tây Bắc cảnh báo mưa lớn kèm dông, lốc, sét và gió 

giật mạnh ở tỉnh Sơn La.  

Hiện nay cơn bão số 8 đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông. Do 

ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão nên từ chiều tối ngày mai 13/10 đến ngày 15/10, ở 

khu vực phía Đông Nam tỉnh Sơn La (các huyện: Vân Hồ, Mộc Châu, Phù Yên, 

Yên Châu, Bắc Yên) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với 

lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt; Các nơi khác 

có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến dưới 20mm/24 giờ. Trong 

mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Để chủ động ứng phó với tình huống thiên tai có thể xảy ra những ngày 

tới trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Văn phòng thường 

trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các 

sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung chính 

như sau: 

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

thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân 

chủ động phòng tránh hiện tượng thời tiết xấu, nhất là dông, lốc, sét, gió giật 

mạnh đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất. 

2. Kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, 

ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án 

sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. 

Rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập 

lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo 

giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. 

Kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, 

đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường 

trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 

3. Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng tại các 
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địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền, cảnh báo diễn biến tình hình mưa 

lũ đến các cấp chính quyền, cộng đồng và người dân; tăng cường tuyên truyền 

nhân dân cư trú khu vực ven sông, suối, khe dừng các hoạt động đánh bắt thủy 

sản, vớt củi, vượt lũ qua sông, suối, khe, cầu tạm, cảnh giác, phòng tránh lũ quét, 

sạt lở đất. 

 4. Tổ chức trực ban nghiêm túc. Khi có thiên tai xảy ra, thường xuyên báo 

cáo diễn biến thiên tai và tình hình thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN tỉnh ( điện thoại: 0212.3852.132, email: ttpclbsonla@gmail.com) 

trước 16h00 hàng ngày để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, kịp thời chỉ đạo xử lý các 

tình huống./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (b/c); 

- Phó Trưởng ban TT Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh(b/c);  

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Lưu VT, VP PCTT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Cao Viết Thịnh 
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