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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1401 /BCH-TT

TP. Lào Cai, ngày18 tháng 9 năm 2020

V/v triển khai một số biện pháp cấp
bách để chủ động ứng phó thiên tai
và ứng phó cơn bão số 05 (Noul)

Kính gửi:
- Thành viên BCH PCTT&TKCN thành phố.
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã/ phường;
Thực hiện văn bản số: 4283/UBND-NLN ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên
tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 1966/SNN-TT&BVTV ngày 16/9/2020 của Sở nông
nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai về việc chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng,
phòng chống và ứng phó với cơn bão số 5 (Noul). Để chủ động ứng phó trong
mọi tình huống có thể xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Lào Cai chỉ đạo như sau:
1. Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã/phường
a) Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kip thời chỉ đạo triển khai công tác
phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại
chỗ” và thực hiện tốt phương án ứng phó với tỉnh huống mưa lũ lớn, lũ quét, sạt
lở đất.
b) Tổ chức rà soát, kiểm tra các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ quét
nhất là dọc các tuyến đường giao thông, sườn núi có taluy dương, âm nguy cơ sạt
lở lớn. Có phương án yêu cầu các hộ có nhà ở, lán, trại chưa di dời khẩn trương di
chuyển ngay đến nơi an toàn, tường hợp không chấp hành thỉ tổ chức cưỡng chế
di dời nhằm đảm bảo tính mạng cho nhân dân.
c) Chủ động thực hiện các biện pháp khơi thông dòng chảy, tôn cao bờ
vùng, bờ thửa để đảm bảo tốt việc tiêu úng và thoát nước; vận hành ngay các trạm
bơm khi có mưa lớn, huy động tối đa mọi phương diện như máy bơm điện, bơm
dầu… để thoát nước, ưu tiên thoát nước nhanh cho những diện tích có nguy cơ
ngập nặng, các diện tích cây trồng đến thời kì thu hoạch.
Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các biện pháp
bảo vệ cây trồng cụ thể như sau:
+) Đối với cây lúa đã chín cần huy động mọi lực lượng khẩn trương thu
hoạch nhanh, gọm với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm hạn chế thiệt
hại tới năng suất, chất lượng. Những diện tích lúa đang giai đoạn chắc xanh nếu bị
đổ do mưa gió, lũ lụt cần hướng dẫn người dân bó dựng lúa lên khỏi mặt ruộng để
tránh hạt lúa nảy mầm trên bông, tháo cạn nước mặt ruộng để thuận lợi cho việc
thu hoạch, lưu ý phòng trừ bệnh khô vằn gây hại, rầy nâu và sâu cuốn lá.

+) Đối với cây ăn quả: Tiến hành cắt tỉa để cây được thông thoáng, chằng
néo thân, cành để hạn chế đổ ngã; đối với cây đã đến thời kỳ thu hoạch cần chủ
động thu sớm, tạo rãnh thoát nước để tăng tiêu thoát nước, tránh ngập úng cục bộ.
+) Đối với rau màu: Khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích rau màu
đã đến kỳ thu hoạch; khơi thông dòng chảy, nạo vét mương máng, rãnh thoát
nước; chuẩn bị đủ lượng và chủng loại hạt giống rau để sẵn sàng gieo trồng lại
nếu bị thiệt hại do mưa lớn gây ra.
2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố
Chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn nhân dân thực
hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó với cơn bão số 5; bảo vệ tốt diện tích lúa
mùa và diện tích các loại cây trồng để hạn chế tối đa tình trạng ngập úng gây thiệt
hại cho sản xuất.
Tăng cường công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại, đặc biệt các loại sâu
bệnh hại có khả năng phát sinh mạnh sau mưa lũ; rầy, sâu cắn ré, đôn cổ bông,
bệnh hoa cúc, lem lép hạt,… để có biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả
nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng cây trồng.
3. Trung tâm văn hóa, Thể thao, Truyền thông thành phố: Phối hợp
chặt chẽ với Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, Ban chỉ huy PCTT&TKCN
thành phố, các đơn vị liên quan thông tin kịp thời về tình hình bão, lũ, ngập úng,
thiên tai; nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là việc dự báo sớm các khả năng
xuất hiện và diễn biến phức tạp của thời tiết, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ
cho công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai của thành phố và công tác chỉ đạo của
tỉnh, của thành phố để người dân biết, chủ động phòng tránh.
4. Phòng Kinh tế thành phố: Duy trì trực Văn phòng Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN 24h/24h, thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến mưa bão để tổng
hợp báo cáo và tham mưu để UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố chỉ đạo,
xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của
UBND xã/ phường và các đơn vị có liên quan; tổng hợp báo cáo theo quy định.
5. Đối với các cơ quan, đơn vị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công
thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến của mưa, lũ để chủ động chỉ đạo các đơn
vị được phân công phụ trách thực hiện công tác phòng, chống kịp thời hiệu quả.
Yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND xã/phường nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Phòng Kinh tế thành phố
- Trung tâm DVNN, Trung tâm VHTT-TT;
- Lưu VPTT.
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