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UBND huyện Xuân Trường điện: 

- Các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Huyện uỷ 

viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công phụ 

trách các tuyến đê, trọng điểm PCLB;   

- Các đ/c thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN của huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Theo thông báo của Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT, từ hồi 14h00’ ngày 

11/6/2022 hồ Sơn La mở 01 cửa xả đáy, hồ Hòa Bình tiếp tục mở cửa xả đáy thứ 

nhất vào hồi 7h00’ ngày 12/6/2022 và mở tiếp cửa xả đáy thứ hai vào hồi 13h00’ 

ngày 12/6/2022. Ngoài ra, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn 

Trung ương trong những ngày tới khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn 

trên diện rộng. 

Từ tình hình trên, để đảm bảo an toàn về người, tài sản và lúa Xuân cuối vụ 

khi mưa lớn kết hợp với việc các hồ xả lũ, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thi ̣ 

trấn, các cơ quan, đơn vi ̣ và nhân dân trong huyện khẩn trương thưc̣ hiêṇ các 

nhiêṃ vu ̣sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Phối hợp với công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy tích cực tiêu nước 

trên toàn hệ thống kênh, sông đảm bảo an toàn cho thu hoạch lúa Xuân cuối vụ nếu 

có mưa lớn xảy ra kết hợp lũ dâng cao gây khó khăn cho việc tiêu, thoát nước. 

Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện bơm tát chống úng ngập cho lúa xuân cuối vụ. 

- Phân công lực lượng trực tại các tuyến đê, trọng điểm PCTT theo quy định. 

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để khắc phục sự cố giờ đầu khi có tình huống xảy ra. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình lũ trên sông để thông báo cho 

các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vùng bãi, sẵn sàng phương án di dời 

người và tài sản ra khi nước dâng cao. 

- Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho lồng bè nuôi trồng 

thủy sản trên sông và tổ chức cam kết với các chủ đò ngang dừng hoạt động khi lũ 

đạt báo động 3. 



- Tổ chức trực, kiểm tra, chỉ đạo phòng chống lũ theo quy định. 

Riêng đối với các địa phương có cửa khẩu qua đê (Xuân Ninh, TT Xuân 

Trường, Xuân Ngọc) tập kết vật tư, phương tiện, nhân lực sẵn sàng hoành triệt các 

cửa khẩu khi nước dâng cao. 

2. Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy: 

- Phân công lãnh đạo kiểm tra, chỉ đạo việc tiêu nước trên hệ thống kênh, 

sông trước khi lũ về; phân công lực lượng trực tại tất cả các cống dưới đê. 

- Phối hợp đôn đốc các địa phương giải tỏa, khơi thông dòng chảy để thuận 

lợi cho việc tiêu, thoát nước.  

3. Phòng Nông nghiệp & PTNT, Hạt quản lý đê: Phân công cán bộ thường 

trực từ ngày 12/6/2022 đến khi hết lũ. Phối hợp với Công ty TNHH MTV 

KTCTTL Xuân Thủy và các địa phương có đê tổ chức kiểm tra hệ thống đê điều - 

nhất là các đoạn đê, kè, cống bị sự cố từ những năm trước; sẵn sàng phối hợp 

phương án ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. 

4. Phòng KT&HT huyện phối hợp với các địa phương kiểm tra, chỉ đạo việc 

dừng các đò ngang qua sông khi có lũ báo động 3.  

Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên BCH 

Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách địa bàn 

chủ động tổ chức kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc các địa phương triển khai thưc̣ hiêṇ 

các phương án phòng, chống mưa, lũ theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TIC̣H THƯỜNG TRƯC̣ 

 

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn Dương   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


