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Kính gửi:  

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 

nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Y 
tế, Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ 
huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh;  

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 
- Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước Lạng Sơn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 
thủy lợi Lạng Sơn; 

- Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13 
tháng 7 năm 2018 về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, UBND tỉnh yêu 
cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị theo 
chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau: 

1. Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn tăng cường chủ động dự báo, cảnh 
báo tình hình khí tượng, thủy văn, thông tin kịp thời tình diễn biến thời tiết trên 
địa bàn tỉnh để nhân dân biết và chủ động phòng tránh, ứng phó. Phối hợp chặt 
chẽ với UBND các huyện, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường để triển 
khai lắp đặt các trạm đo mưa nhân dân để tăng dày mạng lưới quan trắc thời tiết 
theo chỉ đạo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. 

2. UBND các huyện, thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, cảnh 
báo, thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân 
biết và chủ động các biện pháp phòng, tránh, ứng phó các sự cố thiên tai như lũ 
quét, lũ ống, sạt lở đất đá, ngập úng trong mùa mưa lũ năm 2018. 

Tiến hành kiểm tra, rà soát, triển khai kịp thời công tác sơ tán, di dời dân ra 
khỏi các khu vực nguy hiểm, chú ý các vùng có nguy cơ cao như hạ lưu các hồ 
đập có nguy cơ mất an toàn, bờ sông, suối, khu vực có mái ta luy cao, vách núi, 
khu vực khai thác khoáng sản, các công trình giao thông đang xây dựng hoặc mới 
đưa vào sử dụng... Kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi các vị trí đặc biệt nguy 
hiểm, nguy cơ sạt lở lớn, lũ quét. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực sẵn sàng 
tham gia ứng phó sự cố trong mưa, lũ; tổ chức các tổ, đội xung kích phòng, chống 
thiên tai tại từng thôn, bản, tổ dân phố, lấy lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt 
để chủ động ứng phó, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.  
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Chỉ đạo các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các nhà thầu đang thi công 
trên địa bàn nghiêm túc, chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, 
phương tiện, thiết bị và công trình; phải kiên quyết đưa người ra khỏi những vị trí 
nguy hiểm, đặc biệt là các lán trại, nhà ở khu vực sát ta luy, ven sông suối; triển 
khai ngay các phương án, biện pháp bảo đảm an toàn công trình, đặc biệt đối với 
các công trình hồ, đập có nguy cơ mất an toàn cao, các hồ chứa có hạ du công 
trình ảnh hưởng lớn tới cộng đồng dân cư.  

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND các 
huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát, đẩy mạnh thực hiện Đề án nâng cao 
nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tới các bản, tổ 
dân phố, khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. 

Chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động kiểm tra, tổ chức xử lý, thanh thải 
vật cản gây tắc nghẽn dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn để phòng ngừa 
nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét khi mưa lớn; Phối hợp với UBND các huyện, đơn 
vị quản lý khai thác kiểm tra, rà soát, tổng hợp và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên danh 
mục các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nguy cơ mất an toàn cao để tham mưu cho 
UBND tỉnh có biện pháp xử lý khẩn cấp bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.  

4. Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống biển cảnh 
báo tại các vị trí ngầm, tràn; các bến đò, đường dân sinh qua suối; chuẩn bị bố trí 
máy móc, phương tiện, vật liệu theo phương châm "4 tại chỗ" để bảo đảm giao 
thông thông suốt khi mưa, lũ xảy ra; thực hiện tốt công tác bảo đảm giao thông 
bước 1 trong thời gian nhanh nhất; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông 
trong việc phân luồng, phân tuyến khi có sự cố giao thông do thiên tai xảy ra để 
bảo đảm an toàn, nhanh chóng có biện pháp khắc phục tình trạng chia cắt giao 
thông.  

Thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 347/TB-UBND ngày 
30/7/2018 của lãnh đạo UBND tỉnh về Phương án phòng chống lũ, bảo đảm an 
toàn công trình cầu Kỳ Cùng và khu vực lân cận. 

Chỉ đạo các chủ đầu tư và đơn vị có liên quan khi đầu tư xây dựng các 
tuyến đường giao thông phải bảo đảm an toàn, ổn định, bảo đảm tiêu thoát nước, 
hạn chế sạt trượt khi có mưa lũ, chú ý thanh thải vật cản, khơi thông dòng chảy 
các cống tiêu nước ngang đường, chú trọng kiểm tra những đoạn hướng tuyến đi 
qua các khe dọc, khu vực trũng thấp có phương án thoát nước tốt nhất khi có mưa, 
ngập úng. 

5. Sở Công Thương chủ động chỉ đạo, kiểm tra quy trình vận hành cũng 
như công tác phòng chống thiên tai tại các công trình thủy điện; phối hợp với 
Công ty Điện lực Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị chủ động kiểm tra, rà soát hệ thống 
đường điện, trạm biến áp trên toàn tỉnh; khoanh vùng xử lý ngay khi có sự cố xảy 
ra để bảo đảm lưới điện thông suốt. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động bố trí lực lượng thực hiện công tác tìm 
kiếm cứu nạn do mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, đặc biệt ở các khu vực khó 
khăn, biên giới, khu vực xung yếu để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản 
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của nhà nước và nhân dân. 

7. Sở Y tế tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động chuẩn bị nhân lực, 
phương tiện, vật tư y tế, thuốc men để sẵn sàng cứu chữa kịp thời những nạn nhân 
khi có sự cố thiên tai; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong mùa mưa lũ. 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố 
triển khai thực hiện các phương án, biện pháp phục hồi, cải thiện môi trường 
trong và sau khi mưa, lũ, sạt lở đất đá. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài 
Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, Báo Lạng Sơn tăng cường thời 
lượng phát sóng, đưa tin bằng nhiều hình thức, đưa thông tin chính xác, kịp thời, 
đầy đủ về tình hình thời tiết, các biện pháp ứng cứu, gương người tốt việc tốt 
nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân; 
chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động kiểm tra, rà soát hệ thống đường dây 
thông tin để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt khi có sự cố thiên tai xảy ra. 

10. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn chủ động bố trí lực lượng, 
phương tiện, trang thiết bị để bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 
cũng như tiêu thoát nước trong các đô thị khi mưa lũ xảy ra. 

11. Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn 
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, 
đặc biệt là các hồ chứa lớn để chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn 
công trình; xây dựng phương án cụ thể ứng phó khi có sự cố thiên tai xảy ra; Báo 
cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh khi 
có sự cố bất thường xảy ra. 

12. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường kiểm tra và phối 
hợp chặt chẽ với các địa phương chủ động thực hiện các phương án phòng, chống, 
khắc phục hậu quả thiên tai. 

13. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt 
chẽ với các địa phương chủ động thực hiện các phương án phòng chống, khắc 
phục hậu quả thiên tai; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ 
diễn biến sau mưa, lũ và thường xuyên báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ 
huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp 
thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT; 
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban,ngành thành viên  
  BCH PCTT&TKCN tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTTH, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lý Vinh Quang 
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