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Số: 764 /UBND-KTN 

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

 
Lạng Sơn, ngày  17  tháng 8 năm 2018 

 

V/v ứng phó khẩn cấp cơn bão số 4 
và mưa lũ 

 

Kính gửi:  
- Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 
   và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 16/8/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và mưa lũ; căn cứ tình hình, 
diễn biến thời tiết, mưa lũ trên địa bàn trong những ngày vừa qua, UBND tỉnh 
yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật 
thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ trên địa bàn để 
chủ động triển khai các phương án ứng phó mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; 
triển khai triệt để các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho dân cư sinh sống ở 
các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ mất an toàn cao như: ven bờ sông, suối, khu 
vực trũng thấp, vách núi, sườn ta luy cao, khu vực khai thác khoáng sản...; thực 
hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình hồ đập, đặc biệt là các hồ 
xung yếu, hồ nhỏ đầy nước. 

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Công điện số 28/CĐ-PCTT ngày 
15/8/2018 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

2. Các chủ đầu tư công trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thường xuyên 
cung cấp thông tin, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống thiên tai của các đơn 
vị thi công, tránh tình trạng chủ quan, bảo đảm không để bị bất ngờ trong mọi 
tình huống mưa lũ. 

3. Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn làm tốt công tác dự báo, phối hợp 
với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn kịp thời cung cấp thông tin 
tuyên truyền đến người dân, tổ chức về tình hình mưa lũ trên địa bàn để chủ động 
triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó. 

4. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh theo dõi sát tình hình, diễn biến thời tiết; thực hiện tốt công tác trực ban, kịp 
thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT; 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cơ quan thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Lý Vinh Quang 
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