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V/v sẵn sàng ứng phó thiên tai, mưa
lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh
COVID-19 diễn biến phức tạp

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công
Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Y tế;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh, Công an tỉnh;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
UBND tỉnh nhận được Công văn số 2885/SNN-PCTT ngày 10/09/2021 của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị triển khai Công văn số
1100/TTg-NN ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó
thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp
và Công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc
sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Để chủ động ứng phó với thiên tai, bảo vệ an toàn
tính mạng của nhân dân và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì,
phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời
tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung các phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình
hình cụ thể trong bối cảnh phải phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo phương
châm “ bốn tại chỗ”. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, điều hành
ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, đặc biệt là các trường hợp xảy ra
lũ quét, sạt lở đất và mưa lũ lớn, ngập lụt, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất
ngờ trong mọi tình huống.
2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công
an tỉnh tổ chức rà soát, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng
ứng phó thiên tai, tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu, đồng
thời đảm bảo công tác phòng chống dịch.
3. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương theo chức
năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện rà soát, triển khai phương
án đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa
thủy lợi, thủy điện phù hợp với diễn biến mưa lũ.
4. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, rà soát lực lượng, vật tư, phương
tiện triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông trong trường hợp xảy ra
mưa lớn gây sạt lở, lũ, lụt kéo dài.

2

5. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để sửa chữa, khắc phục
kịp thời các sự cố đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các trọng điểm hồ, đập xung yếu
và công trình phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ.
6. Sở Y tế phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu
nạn tỉnh hướng dẫn các địa phương xây dựng, cập nhật phương án ứng phó thiên tai
gắn với đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19; sẵn sàng phương tiện, thiết bị
đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục
hậu quả thiên tai trên địa bàn.
7. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi sát tình hình thời tiết, tổ chức dự
báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh kịp thời đưa thông tin dự báo, cảnh báo đến các cấp, các ngành và nhân dân
biết để chủ động ứng phó thiên tai hiệu quả.
8. Các Sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ
động triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai đảm bảo phòng chống dịch
bệnh COVID-19 để giảm thiểu thiệt hại.
9. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan:
- Kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai cụ thể, phù hợp với tình hình
và điều kiện của địa phương gắn với đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19,
nhất là phương án di dời, sơ tán dân vùng bị thiên tai trong điều kiện dịch bệnh
COVID-19 còn diễn biến phức tạp đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”, tuyệt đối
không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống;
- Chủ động kiểm tra các công trình hồ đập, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ
quét, sạt lở đất kịp thời phát hiện, xử lý sự cố đảm bảo an toàn. Chú trọng công tác
chỉ đạo vận hành hồ chứa thủy lợi do địa phương quản lý đảm bảo an toàn công trình
và hạ du; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về phòng
chống thiên tai, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, tổ chức giải tỏa bãi tập kết vật
liệu, công trình, nhà xưởng xây dựng trái phép ở lòng, bãi sông gây cản trở thoát lũ.
- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chủ
động, phòng chống thiên tai tại địa phương.
Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên
quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ TW về PCTT (để B/c);
- UBQG UPSC TT&TKCN (để B/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng: TH, CN, NN&MT;
- Lưu VT, NN&MT(Đg-8b).
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