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Kính gửi:  

 

 

- UBND các phường, xã; 

- Các phòng, ban, ngành của thành phố. 

  

Thực hiện Văn bản số 62/BCH-VP ngày 17/9/2021 của Ban chỉ huy PCTT 

& TKCN tỉnh Ninh Bình về việc chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, 

mưa đá, gió giật mạnh. Theo tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc 

gia, từ ngày 20 – 23/9, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. 

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ 

xảy ra sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại những vùng trũng, thấp. 

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Ban chỉ huy PCTT & TKCN 

thành phố đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để 

thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân 

chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu, nhất là 

dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, sạt lở đất. 

2. Tổ chức rà soát nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó cho 

phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19, không bị động khi có tình huống 

thiên tai xảy ra. 

3. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng 

phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sạt lở đất để người dân biết, 

chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại (Tài liệu tham khảo đăng tải trên 

Website:Phongchongthientai.mard.gov.vn/Tài liệu tuyên truyền). 

Ban chỉ huy PCTT & TKCN thành phố đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (để B/c); 

  - Thường trực Thành uỷ (để B/c); 

  - Thường trực HĐND thành phố; 

  - Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

  - Lưu: VT, BCH. 
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Tống Đức Thuận 
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