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V/v chủ động ứng phó với diễn biến 

phức tạp của bão và mưa lũ sau bão 

 

 

Kính gửi: UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Công văn số 27/BCHPCTT-VP  ngày 30/6/2022 của Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN tỉnh Lạng Sơn về việc chủ động ứng phó với diễn biến 

phức tạp của bão và mưa lũ sau bão. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia, Đài khí tượng 

Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, Hồi 07 giờ ngày 01/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 

độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 

400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 

cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 

150km tính từ tâm bão. 

Dự báo: Từ đêm nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa rào và dông, cục 

bộ có nơi mưa to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng 

mưa tích lũy 24h từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng 

xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, 

sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. 

 Cảnh báo: Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức 

tạp trong những ngày đầu tháng 7. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, 

lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.  

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão và mưa lũ sau bão. 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đề nghị như sau: 

1. UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn  

- Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho 

các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. 

- Rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra 

ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu 

yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với 

tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt. 

- Rà soát phương án bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc 

phục sự cố giao thông. 

- 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 xả lũ; bố trí 
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lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. 

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các khu khai 

thác khoáng sản.  

- Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng biết thông 

tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương 

tiện, thiết bị và công trình. 

- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng 

thường trực Ban chỉ Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện qua Gmail: 

nnchilang@gmail.com. 

2. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện chủ động theo tình 

hình, diễn biến mưa lũ; chủ động kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với diễn 

biến phức tạp của bão và mưa lũ sau bão tại các xã, thị trấn được giao phụ trách. 

3. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Chi Lăng chủ động phương án 

đảm bảo an toàn hồ chứa, vận hành và điều tiết phù hợp theo quy định. 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đề nghị UBND, Ban Chỉ huy PCTT 

và TKCN các xã, thị trấn, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                               
- Như trên;     

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCH PCTT và TKCN huyện; 

- Xí nghiệp KTCTTL Chi Lăng; 

- Lưu: VT, PCTT.                                              

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phùng Văn Nghĩa 
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