
UBND TỈNH BẮC KẠN 

BAN CHỈ HUY PCTT-TKCN 

Số:           /SNN-PCTT 

V/v chủ động ứng phó với 

mua to, lũ lớn 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày        tháng 9 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các  đơn vị, Sở, Ngành trong tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ đêm 6/9/2020 đã có mưa lớn trên diện rộng, 

lượng mưa tại một số trạm từ 7h ngày 6/9 đến 7h ngày 7/9/2020 từ 60-109mm; 

trên các triền sông suối xuất hiện lũ lớn; trên sông Năng, Sông Cầu xuất hiện lũ 

dưới báo động cấp II, mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở 

đất rất cao kéo dài đến các ngày sau mưa do đất đá đã bão hòa nước. Theo dự 

báo của Đài Khí tượng Thủy Văn tại bản tin số 187/MLDR/BKAN-DBTT phát 

ngày 5/9 mưa kéo dài đến ngày 8/9/2020.  

Để chủ động ứng phó với mưa to, lũ lớn, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh 

đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Thông báo kịp thời đến người dân về diễn biến mưa, lũ; nghiêm cấm 

người dân đánh cá, vớt củi, hoa màu trên sông suối khi có lũ để tránh tai nạn 

đáng tiếc xảy ra. 

 2. Kiểm tra, rà soát các khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng 

trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng ngập sâu khi có mưa lớn, sẵn sàng phương án 

sơ tán di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Cắm biển cảnh báo 

tại các khu vực có nguy cơ cao để người dân biết, chủ động phòng tránh. 

3. Cảnh báo, hướng dẫn người dân tham gia giao thông đối với các tuyến 

đường có nguy cơ sạt lở cao, ngập úng để chủ động phòng tránh, đảm bảo an 

toàn cho người và phương tiện. 

4. Tổ chức kiểm tra việc đảm bảo an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa 

có nguy cơ mất an toàn, các hồ thủy điện để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du 

5. Báo Bắc Kạn, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh cập nhật và đưa thông 

tin thường xuyên, chính xác về diễn biến của mưa, lũ để nhân dân chủ động 

phòng tránh. 

Đề nghị các đơn vị, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- Như kính gửi; 

- BCĐ TW về PCTT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Chi cục Thủy lợi; 

Gửi bản giấy 

- Các đơn vị chưa có TĐOffice; 

- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Nông Quang Nhất 
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