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Kính gửi: 

 

 

- UBND các xã, phường; 

  - Công ty TNHH MTV Thuỷ Lợi Phúc Yên; 
  - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. 
  

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-PCTT, hồi 09 giờ 00 ngày 08/9/2021 của BCH-

PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc về phòng chống thiên tai. Để chủ động ứng phó diễn biến 

của bão và mưa lớn trong bối cảnh dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban chỉ 

huy PCTT&TKCN thành phố Phúc Yên yêu cầu BCH PCTT&TKCN các xã, 

phường, các đơn vị đóng trên địa bàn thành phố và nhân dân triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Rà soát phương án ứng phó và theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết 

mưa bão. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại 

chỗ”, sẵn sàng xử lý ngay giờ đầu các sự cố về đê, đập và giúp nhân dân khắc phục 

hậu quả. Chủ động các biện pháp bảo vệ các diện tích lúa mùa, rau, mầu, các diện 

tích nuôi trồng thủy sản và các trung tâm công nghiệp của thành phố. Triển khai 

các biện pháp ứng phó với mưa lớn, nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản của 

Nhà nước và nhân dân trên địa bàn. Sẵn sàng triển khai công tác đảm bảo vệ sinh 

môi trường, phòng chống dịch bệnh sau khi lũ lụt rút. 

2. Tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, hệ thống các trục tiêu lớn; khẩn 

trương tổ chức khơi thông các trục tiêu, luồng tiêu; tiến hành tháo dỡ các vật cản 

trên các trục tiêu, sông tiêu để có thể tiêu thoát nước nhanh nhất; phòng chống ngập 

úng, triển khai phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thu hoạch diện tích lúa và 

hoa màu đã đến kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm 

thiểu thiệt hại, sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công 

nghiệp. 

- Tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, gia cố biển hiệu, nhà ở, các 

công trình công cộng; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu 

vực chịu ảnh hưởng. 

- Tổ chực lực lượng lập chốt các ngầm tràn đường giao thông có sông, suối 

chảy qua khi có mưa lũ lớn để đảm an toàn người và phương tiện qua lại. 

- Ngoài công tác PCTT&TKCN yêu cầu đảm bảo công tác chỉ đạo phòng 

chống covid-19 là một nhiệm vụ quan trọng.  



3. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ trong công tác PCTT&TKCN của 

thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực tốt công tác chỉ đạo PCTT&TKCN 

trên địa bàn thành phố như: chuẩn bị bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng 

triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn theo yêu cầu của BCH 

PCTT&TKCN thành phố.    

4. UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện 

cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban 

nghiêm túc 24/24 giờ; tổng hợp, báo cáo kịp thời mọi diễn biến về Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN thành phố qua thường trực (phòng Kinh tế theo số điện thoại 0211.3 

872. 936, 02113. 872. 937, địa chỉ Email: phongkinhtepy@gmail.com./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở NN&PTNT ; 

- VP BCH PCTT&TKCN tỉnh;  

- Trung tâm VHTT-TT TP; 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- Lưu : VP,KT. 

TM. BAN CHỈ HUY 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Hoàng Trọng Lợi 
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