
     UỶ BAN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số        /UBND-NN                     Quảng Xương, ngày     tháng 6  năm 2020 
V/v báo cáo công tác chuẩn bị các 

điều kiện và vật tư PCTT&TKCN. 
 

                                Kính gửi:  

                                               - Trưởng các cụm PCTT&TKCN huyện 

                                               - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

           Tình hình thời tiết năm 2020 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các 

hình thái thời tiết cực đoan sẽ xẩy ra không theo quy luật, với tần suất lớn. Để 

chuẩn bị tốt các điều kiện chủ động phòng chống lụt bão, giảm thiểu thấp nhất các 

rủi ro do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số việc sau đây: 

          1. Khẩn trương triển khai tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2019 và 

nhiệm vụ năm 2020, kiện toàn ban chỉ huy PCTT&TKCN xã, quyết định thành lập 

lực lượng xung kích, canh đê ( nếu có đê), hoàn chỉnh phương án PCTT&TKCN, 

phương án hộ đê,  phương án sơ tán dân, phương án bảo đảm an toàn cho người và 

phương tiện đi biển .v.v. gửi về văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện ( 

qua Phòng NN&PTNT) trước ngày 20/6/2020. 

           2. Xử lý các hư hỏng, sự cố trên các tuyến đê do bão lũ thiên tai các năm 

trước để lại, chỉ đạo khơi thông dòng chảy, giải toả các ách tắc trên các kênh tiêu, 

kênh tưới, phát quang rào dậu trên mái đê, sửa chữa các hư hỏng như lùng mang, 

thủng đáy cống, kẹt cánh cửa, hèm phai, giàn công tác, ổ khoá ở các cống tiêu, đập 

dâng để đảm bảo vận hành tốt không để xẩy ra úng ngập khi có mưa bão. 

           3. Báo cáo kết quả thực hiện chuẩn bị vật tư phòng chống lụt bão theo kế 

hoạch giao, gồm: chủng loại vật tư, số lượng, chất lượng và vị trí tập kết về 

UBND huyện ( qua Phòng Nông nghiêp &PTNT huyện) trước ngày 20/6/2020. 

           4. Các cụm PCTT&TKCN của huyện chủ động triển khai đi kiểm tra công 

tác chuẩn bị PCTT&TKCN tại các đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện của các đơn 

vị về UBND huyện ( qua phòng Nông nghiệp & PTNT huyện) trước ngày 

24/6/2020.  

           Ngày 26/6/2020 Ban chỉ huy PCTT&TKCN của tỉnh sẽ đi kiểm tra công 

tác chuẩn bị PCTT&TKCN tại huyện, do đó yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn - kiêm Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã, khẩn trương chỉ đạo tốt các 

nội dung đã nêu trên, kịp thời báo cáo về UBND huyện theo quy định. Khi đoàn 

của tỉnh đi kiểm tra, nếu đơn vị nào làm không tốt, đơn vị đó phải chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện./.  
 

Nơi nhận:                                                                            KT. CHỦ TỊCH 
- Như kính gửi;                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 
- TTr. H.ủy, HĐND,UBND huyện; 
- Lưu VP.BCHPCTT, VT.                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                         Nguyễn Đình Dự 
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