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Số:          /UBND-KT 

 

Sơn La, ngày       tháng       năm 2021 
V/v chủ động phòng tránh, ứng 

phó với rét đậm, rét hại  
 

 

 

Kính gửi:  

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

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

 

Theo tin không khí lạnh tăng cường từ Đài khí tượng thủy văn khu vực 

Tây Bắc, ngày 30/11 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Sơn La. Do 

ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 01/12, nền nhiệt độ thấp nhất sẽ giảm 

mạnh, phổ biến 7-10 độ, vùng núi cao dưới 6 độ và có khả năng xuất hiện băng 

giá, sương muối. Để chủ động phòng chống rét đậm, rét hại, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao:  

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

1.1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, áp dụng các biện pháp cần thiết để 

phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi nhằm giảm thiểu mức 

độ thiệt hại đối với sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. 

1.2. Thành lập các đoàn công tác về cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc công tác phòng, chống rét cho người, cho gia súc, gia cầm, thuỷ sản nuôi và 

cây trồng, đặc biệt chú trọng các xã vùng cao, vùng khó khăn. 

1.3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn, các đoàn thể xã hội huy động mọi nguồn lực 

tại chỗ để hỗ trợ kịp thời cho người dân triến khai các biện pháp phòng, chống 

rét cho cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, nhất là đối với cây giống, con giống.  

1.4. Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của huyện đã giao năm 2021 

để kịp thời phục vụ cho công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi, 

thuỷ sản và cây trồng; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ nghèo, hộ gia đình 

chính sách, hộ đồng bào dân tộc để gia cố, che chắn chuồng trại, ao giống, vườn 

giống, nhất là mạ xuân và mua thức ăn tinh cho đàn gia súc ăn cỏ, phân bón, chế 

phẩm sinh học tăng sức chống chịu lạnh cho cây trồng. 

1.5. Có trách nhiệm thống kê đầy đủ, chính xác số lượng vật nuôi, thuỷ 

sản, cây trồng bị thiệt hại để thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ cho người sản 



 

 

xuất theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính 

phủ; thống kê báo cáo kịp thời gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để tổng hợp 

báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả phòng chống rét, dịch 

bệnh cho vật nuôi, thuỷ sản và cây trồng trên địa bàn các huyện, thành phố và 

các chính sách hỗ trợ của huyện, tỉnh. 

1.6. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu đế tình trạng vật 

nuôi, thuỷ sản và cây trồng bị chết nhiều do các nguyên nhân chủ quan, không 

thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác phòng, chống rét, chống dịch cho vật nuôi, 

thuỷ sản và cây trồng trên địa bàn huyện, thành phố. 

 2. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành 

phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng đẫn các huyện, thành phố về kế hoạch sản 

xuất, các phương án khôi phục sản xuất, phù hợp với diễn biến thời tiểt, hướng 

dẫn người dân áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật để phòng chống đói, rét, 

dịch cho vật nuôi, cây trồng của các huyện, thành phố và phối hợp với các 

huyện, thành phố cập nhật, tổng hợp đầy đủ chính xác số lượng vật nuôi, thuỷ 

sản và cây trồng bị thiệt hại để thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời. 

3. Sở Y tế 

 - Hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống, rét, bảo đảm 

sức khoẻ, tránh nguy cơ nhiễm độc khí đốt than, củi để sưởi ấm; 

 - Chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần 

thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân. 

4. Sở Giáo dục và đào tạo căn cứ tình hình thời tiết thực tế chỉ đạo việc 

thay đổi giờ học và cho học sinh nghỉ học. Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây 

Bắc theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, tăng các bản tin dự báo, cảnh 

báo, cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan 

để kịp thời truyền tải đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó hiệu 

quả với các tình huống thiên tai. 

 5. Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ở 

Trung ương và địa phương tăng tần xuất và thời lượng phát các bản tin dự báo 

thời tiết; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống đói rét, dịch 

bệnh cho vật nuôi, thuỷ sản, cây trồng đến các cơ quan chức năng, người dân. 

 6. Đài phát thanh truyền hình tỉnh, đài tiếng nói Việt Nam khu vực Tây 

Bắc các cơ quan thông tấn báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp 

với các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến 

của rét đậm, rét hại trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, 

chủ động phòng tránh. 



 

 

 7. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

nghiêm túc và quyết liệt triển khai thực hiện, cập nhật thông tin hàng ngày báo 

cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban chỉ huy phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) trước 15 giờ hàng ngày đến khi hết các đợt rét, để 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐQG Phòng chống thiên tai; 
- Thường trực tình uỷ (b/c); 
- Thường trực HĐND tinh (b/c); 
- Chủ tịch UBND tình (b/c); 
- Như trên; 
- Đ/c Chánh Vãn phòng; 

- Lưu: VT, Mạnh-KT, 02 bản. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công 
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