
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
                                       ------------------------ 

Số:          /UBND-QLĐT 
  V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo 

an toàn cho người, nhà ở và công 

trình xây dựng mùa mưa bão năm 

2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------------------------------------------------- 

        Lào Cai, ngày      tháng   7  năm 2020. 

Kính gửi:                                                                                     

- Các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã Sa Pa và thành phố 

Lào Cai. 

 

Thực hiện văn bản số 2593/BCD-GĐ ngày 01/6/2020 của Bộ Xây dựng về 

phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng 

mùa mưa bão năm 2020. Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1) Yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã Sa Pa và thành phố 

Lào Cai căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương rà soát, chỉ đạo 

các phòng ban, đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung về 

phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng 

mùa mưa bão năm 2020 tại văn bản số 2593/BCD-GĐ ngày 01/6/2020 của Bộ 

Xây dựng; 

Giao Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tiến hành kiểm tra, đôn đốc, chỉ 

đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nội dung tại văn 

bản số 2593/BCD-GĐ ngày 01/6/2020 của Bộ Xây dựng; kịp thời báo cáo đề xuất 

UBND tỉnh các nội dung để chỉ đạo thực hiện. 

2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh):  

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến của thiên tai, khí 

tượng, thủy văn để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn; 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị xây dựng 

phương án ứng phó với thiên tai; tổ chức tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm 

để chủ động ứng phó. Phối hợp các địa phương trong việc bố trí cơ cấu sản xuất, 

mùa vụ, bảo vệ sản xuất, né tránh thiên tai, thích nghi ở những vùng thường 

xuyên bị thiên tai. 

3) Các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương theo chức năng nhiệm vụ: 

- Tổ chức tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch về 

công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của Trung ương và 

của Tỉnh; 



- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn các cấp, các ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao 

nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai và biện pháp phòng, tránh; 

- Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy 

tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên 

tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu 

quả. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng 

phó thiên tai đạt hiệu quả; 

- Chuẩn bị các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương 

tiện, dự trữ thiết yếu tại các vùng miền, địa phương để triển khai ứng phó có hiệu 

quả với các tình huống thiên tai; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân 

dân, giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức cảnh báo, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn giao thông tại các ngầm tràn, các điểm sạt lở,...; 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão 

hoặc có phương án bảo vệ an toàn các công trình đang thi công. Huy động tối đa 

nguồn lực xử lý dứt điểm các sự cố thiên tai đã xảy ra trong những năm gần đây, 

chú trọng công tác khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai gắn với xây 

dựng nông thôn mới; 

- Rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm cho người và tài sản tại các khu vực 

dân cư có nguy cơ rủi ro cao khi xảy ra các tình huống thiên tai, như: Bão; bão 

mạnh, siêu bão, mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất... nhất là đối với Nhân 

dân, khách du lịch tại các khu du lịch và vùng thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở 

đất; 

- Thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm hạn 

chế các hoạt động làm gia tăng rủi ro thiên tai; 

- Tổ chức thường trực, trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo 

cáo tình hình thiên tai và thiệt hại, công tác chỉ đạo ứng phó, nhu cầu về nguồn 

lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hiệu quả về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (qua Văn phòng thường trực) để tổng hợp. 

Căn cứ nội dung trên, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT.TU,UBND tỉnh; 

- Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN tỉnh; 

- LĐ Văn phòng;  

- BBT-Cổng TTĐT tỉnh; 

- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 

- Lưu: VT, các CV:TH,NLN,KT,QLĐT                                                                                  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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