
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐOAN HÙNG 

Số:        /UBND-NNPTNT 

V/v chủ động triển khai ứng phó rét 

đậm, rét hại và mưa, dông, lốc, sét. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Đoan Hùng, ngày        tháng 01 năm 2023 

               Kính gửi: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn. 

 

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, do tác động của 

đợt không khí lạnh, từ đêm ngày 15/01 đến khoảng ngày 18/01 trên khu vực tỉnh Phú 

Thọ có khả năng trời rét đậm, mưa rào rải rác, và có nơi có dông, trong mưa dông có 

khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 đến 12OC. 

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, mưa dông, lốc, sét và các tình huống 

bất thường có thể xảy ra từ nay đến hết Tết Nguyên Đán năm 2023; UBND huyện 

Đoan Hùng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các xã, thị trấn 

thực hiện các nội dung sau: 

 - Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, không khí lạnh, rét đậm, rét hại 

và mưa dông, lốc, sét trong khu vực; thông tin cảnh báo kịp thời đến các khu dân 

cư và người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh.  

- Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 

1770/UBND-NNPTNT ngày 19 tháng 12 năm 2022 về chủ động ứng phó với rét 

đậm, rét hại. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn người dân có phương án đảm bảo an toàn đối với diện 

tích hoa màu, mạ và lúa mới gieo cấy. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, 

chống rét cho người, vật nuôi, cây trồng. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng 

phó mưa dông, lốc, sét để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt 

hại. Sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức 

khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.  

- Báo cáo kịp thời tình hình diễn biến thiên tai và công tác ứng phó với rét 

đậm, rét hại, mưa dông, lốc, sét về UBND huyện (qua Văn phòng thường trực 

PCTT và TKCN huyện). 

Yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- BCH PCTT và TKCN tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Các thành viên BCH PCTT và TKCN huyện; 

- TTVHTTDL&TT huyện (để phát tin); 

- Lưu: VT, BCH. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Đức Lương 
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