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Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chủ động ứng phó với thiên tai
khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Kính gửi: - Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các tỉnh Hòa Bình,
Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc
Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang, Phú Thọ,
Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ
quan thông tấn, báo chí.
Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ
ngày 27-29/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, riêng các
tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng
mưa phổ biến 30-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ), trong mưa dông có khả năng
xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Hiện nay mới vào thời gian đầu mùa nhưng diễn biến mưa lũ đã rất phức tạp; nhiều
khu vực có mưa lớn cục bộ, vượt quá dự báo; mưa kèm theo lốc, sét, mưa đá đã gây thiệt hại
tại nhiều địa phương. Đặc biệt, trong 5 giờ rạng sáng ngày 26/5/5019, lượng mưa tại Quất
Đông, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là 246mm, gây lũ trên sông Kalong làm 01
người bị mất tính, nhiều thuyền nhỏ bị chìm và ngập úng cục bộ tại quốc lộ 18C.
Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến thiên tai,
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ
huy PCTT&TKCN các tỉnh:
1. Rà soát phương án ứng phó với thiên tai đặc biệt là mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất;
sẵn sàng các biện pháp ứng phó khi có tình huống thiên tai.
2. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn diện rộng, lốc, sét,
mưa đá và gió giật mạnh để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ
động các biện pháp phòng tránh phù hợp đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất.
3. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn,
báo chí tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và hướng dẫn kỹ thuật ứng
phó thiên tai, đặc biệt là lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất.
4. Tổ chức trực ban, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Văn phòng
thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai.
Đề nghị Ban chỉ huy PCTT &TKCN các tỉnh, thành phố quan tâm tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban chỉ đạo TW về PCTT;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng UBQG ƯPSCTT&TKCN;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng;
- Lưu VT.
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