
UBND HUYỆN THANH THỦY 
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG 

THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN  

Số: 18 /BCH-PCTT 
Về việc chủ động ứng phó với mưa lớn diện 

rộng do ảnh hưởng của Cơn bão số 3 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Thủy, ngày 25 tháng 8 năm 2022 

 
Kính gửi:  

 - Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn; 

 - Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông huyện. 

 

 Thực hiện Văn bản số 40/BCH-PCTT, ngày 24/8/2022 của Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ về  việc chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng do  

ảnh hưởng của Cơn bão số 3. Để chủ động ứng phó với diễn biến của Cơn bão số 

3, mưa lớn diện rộng và các tình huống thiên tai bất thường có thể xảy ra, Ban 

Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện yêu cầu Ban chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và TKCN các xã, thị trấn và Xí nghiệp Thủy nông huyện Thanh 

Thủy thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của Cơn bão số 3 và tình hình mưa lũ trên 

địa bàn; thông tin cảnh báo kịp thời đến các xã, thị trấn và người dân để chủ động 

phòng, tránh nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập úng, sạt lở đất, lũ quét. 

 2. 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 

các tình huống có thể xảy ra. 

 3. Sẵn sàng triển khai lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn người và 

phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực đường giao thông bị ngập, bến đò để 

đảm bảo an toàn; bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự 

cố giao thông. Triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các khu khai thác 

khoáng sản; các công trình đang thi công (đặc biệt đối với công trình hồ, đập). 

 4. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn đê điều, 

hồ đập, hạ du hồ chứa; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành 

điều tiết và xử lý các tình huống. Chủ động kiểm tra vận hành các cống dưới 

đê sông, đê ngòi, các trạm bơm tiêu để đảm bảo ngăn lũ và tiêu úng kịp thời 

bảo vệ sản xuất.  

 5. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, đảm bảo thông tin liên lạc, chủ 

động chỉ đạo xử lý tình huống và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống 
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thiên tai và TKCN huyện về những phát sinh trên địa bàn để kịp thời xử lý, chỉ 

đạo khắc phục. 

Yêu cầu Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các xã, thị trấn và Xí 

nghiệp Thủy nông huyện Thanh Thủy nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCH PCTT và TKCN tỉnh (b/c); 

- TTHU, HĐND huyện; 

- Các thành viên BCH PCTT và TKCN huyện, 

- Trung tâm VH-TT-DL và TT; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: BCH. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Quốc Lâm 
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