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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /CĐ-CT Mường Khương, ngày       tháng 8 năm 2022 

 
CÔNG ĐIỆN 

Về việc chủ động ứng phó với Bão số 3 trên địa bàn huyện Mường Khương 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, điện: 
 

 - Thành viên BCH PCTT và TKCN huyện 

(Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND huyện); 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

  
Căn cứ Văn bản số 216/VPTT-TH ngày 24/8/2022 của Văn phòng Thường 

trực phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Lào Cai, về việc chủ động ứng phó với 
cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài Khí 
tượng Thủy văn Lào Cai; do ảnh hưởng của Bão số 3, dự báo từ đêm ngày 25/8 
đến đêm ngày 26/8/2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có khả năng xảy ra mưa lớn trên 

diện rộng; lượng mưa phổ biến từ 80-130mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; nguy cơ 
xảy ra lũ quết, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại một số vùng trũng, thấp, khu đô thị. 

Để chủ động sẵn sàng trong công tác phòng ngừa, ứng phó trước mọi tình huống 
do mưa, bão có thể gây ra, nhằm giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu: 

 1. UBND các xã, thị trấn 

 - Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, nhóm zalo (Tin thiên tai Mường Khương) chủ động triển khai các 
biện pháp ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tăng thời lượng 

truyền thông về tình hình thời tiết, khí hậu trên hệ thống loa, đài truyền thanh thôn, 
xã; phát huy vai trò của Ban tuyên vận xã, Tổ tuyên vận thôn để tuyên truyền đến 
người dân. 

 - Rà soát các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở đất, đá như thôn Vả 
Thàng xã Tung Chung Phố, thôn Chúng Chải B thị trấn Mường Khương, thôn Bản 

Phố xã Tả Thàng và một số địa phương khác. Từ đó có phương án di chuyển người 
và tài sản đến nơi an toàn trước khi thiên tai xảy ra. 

 - Đối với các khu vực thường xuyên hoặc có nguy cơ xả ra ngập úng cục bộ, 
lũ, lũ ống, lũ quét như trung tâm thị trấn Mường Khương, khu vực Chợ Chậu xã 

Lùng Vai, khu vực thôn Bồ Quý xã Bản Lầu, khu vực thôn trung tâm xã Bản Sen, 
khu vực thôn Pha Long 1 xã Pha Long, khu vực cánh đồng Cốc Chứ, Tả Thền xã 

Nấm Lư khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tổ chức vệ sinh, nạo vét hệ thống cống, 
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rãnh, mương thoát lũ tại địa phương nhằm hạn chế thấp nhất việc xảy ra lũ, lũ ống, 
lũ quét, ngập úng cục bộ gây thiệt hại về người, tài sản, hoa màu của nhân dân.  

 - Đối với các tuyến đường xảy ra sạt lở như Km13 Quốc lộ 4D địa phận xã 
Thanh Bình chỉ đạo lực lượng xung kích xã phối hợp với đơn vị thi công bố trí lực 
lượng trực cảnh giới nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia 

giao thông qua khu vực này. 

 - Triển khai ngay lực lượng xung kích tổ chức tăng cường kiểm tra, yêu cầu 

các chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp 
phòng, chống thiên tai tại công trường. Phối hợp với các phòng Kinh tế - Hạ tầng, 

Nông nghiệp và PTNT huyện chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi thực 
hiện kiểm tra hồ đập, xử lý các khu vực trọng điểm xung yếu về hồ đập; vận hành 

hồ chứa, xả lũ đúng quy trình; thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương và 
người dân trước khi xả lũ để đảm bảo an toàn cho các công trình, khu dân cư hạ du. 

 - Tổ chức lực lượng tuần tra, rà soát để phát hiện những vết nứt mới hoặc các 
cung trượt để có ngay biện pháp cảnh báo, xử lý kịp thời (đặc biệt là các vị trí xung 

yếu và đã được xác định có nguy cơ cao); bố trí lực luọng cảnh giới và cắm biển cảnh 
báo những vị trí ngầm tràn có nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét,... để hướng 

dẫn người dân, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn; thông báo cho người dân không 
nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương, rẫy; không đi làm nương, chăn thả gia súc xa nơi 
cư trú để kịp di chuyển về nhà khi có mưa, lũ; không vớt củi, đánh bắt cá tại các  

sông, suối khi nước lũ lên cao. 

- Triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, ứng phó theo Phương án, Kế 

hoạch đã được phê duyệt, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc huy động lực lượng, 
trang thiết bị phục vụ các tình huống khi thiên tai xảy ra. 

- Đôn đốc, vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa xuân với phương 
châm “xanh nhà hơn già đồng”; đồng thời gặt đến đâu tuốt luôn đến đó, không phơi 

trên ruộng, tránh thiệt hại do lũ cuốn trôi. 

- Chủ động huy động các lực lượng tại chỗ, daonh nghiệp đang thi công, hoặc 

có trụ sở đóng ở địa phương bố trí trạng bị, phương hỗ trợ trong công khác khắc 
phục hậu quả khi thiên tai xảy ra. 

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ; cập nhật, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của 
thời tiết, kịp thời báo cáo về phòng Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực 
phòng, chống thiên tai và TKCN huyện) 2 lần/ngày (trước 6 giờ 30 phút và 13 giờ 

00 phút hàng ngày) khi có thiên tai xảy ra để tổng hợp báo cáo tỉnh. 

- Nếu địa phương nào để xảy ra thiệt hại dẫn đến chết người thì Bí thư, Chủ 

tịch địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Thường trực huyện ủy, UBND 
huyện. 

 2. Điện lực Mường Khương 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức cắt tỉa cành cây cao, có nguy cơ 

ảnh hưởng đến đường lưới điện, nhà ở, công trình công cộng nhằm hạn chế thiệt 
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hại do cây gãy, đổ. Có phương án ngừng, cấp điện hợp lý trong thời gian xảy ra 
thiên tai; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để ứng phó với các sự cố, thiên tai. 

3. Trung tâm viễn thông huyện 

Thường xuyên kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc nhằm đảm bảo cung cấp 
liên lạc thường xuyên, không bị gián đoạn khi thiên tai xả ra. 

 4. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện – Cơ quan thường trực phòng, 
chống thiên tai huyện 

 Tổ chức trực ban 24/24 giờ; thường xuyên cập nhật, nắm bắt diễn biến của 
tình hình thời tiết; chủ động tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 

huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát phương án đảm 
bảo an toàn hồ đập, phương án phòng tránh lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng ứng phó 

với mọi tình huống nhằm bảo vệ người và tài sản cũng như sản xuất nông nghiệp  
của nhân dân. Đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức sơ tán, di chuyển người dân đang 

sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt lở đất, lũ ống, lũ 
quét đến nơi an toàn. 

 5. Trung tâm Văn hóa, thể thao – Truyền thông huyện 

 Theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết, tăng cường tần suất, thời 

lượng phát sóng, đưa tin kịp thời về diễn biến thời tiết, mưa, lũ trên địa bàn huyện 
để chính quyền và nhân dân địa phương kịp thời phòng, tránh. 

 6. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

 - Khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra các công trình đường bị thiệt hại hoặc 
có nguy cơ thiệt hại, đồng thời xây dựng phương án khắc phục, dự toán kinh phí. 

Từ đó báo cáo UBND huyện đề xuất kinh phí khắc phục, xử lý sao cho phù hợp.  

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp 

thời ứng phó nhằm đảm bảo giao thông trong mọi tình huống. Phối hợp với Công 
an huyện bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, cắm biển 

cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, sụt lún, ngầm tràn, đường bị 
ngập úng để người dân tham gia giao thông chủ động phòng, tránh. Chỉ đạo các chủ 

đập hồ chứa thủy điện theo dõi chặt chẽ hồ đập trong thời gian mưa lũ, vận hành xả 
lũ theo đúng quy trình được duyệt; chủ động thông báo cho các địa phương phía 

dưới hạ du trước khi xả lũ theo quy định. 

 7. Công an huyện, Ban Chỉ quy Quân sự huyện – Cơ quan thường trực 
công tác tìm kiếm cứu nạn huyện 

 Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng 
hỗ trợ các địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tổ chức sơ tán khi có 

yêu cầu. 

 8. Cơ quan, đơn vị thành viên BCH PCTT và TKCN huyện 

 Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 145/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2022 của UBND huyện Mường Khương và Thông báo số 55/TB-BCH 

ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Mường Khương; yêu cầu 
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các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ huy trực tiếp xuống cơ sở phối hợp chặt 
chẽ với UBND các xã, thị trấn được giao phụ trách tập trung chỉ đạo, kiểm tra công 

tác phòng, chống thiên tai cũng như khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

 Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ 
huy PCTT và TKCN huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện./. 

(Đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng)  

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 

- Như kính gửi; 
- Ban biên tập Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, PNN&PTNT. 

 

 

 

 
 

Lê Ngọc Dương 
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