
 

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN DÂN TỘC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /BDT-NV        Quảng Bình, ngày        tháng 9 năm 2021 
Về việc sẳn sàng ứng phó với 

thiên tai trong vùng đồng bào dân 

thiểu số năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện Minh Hóa, 

                  Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. 

             
   

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 

nay đến hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện 07 

đến 09 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 03 đến 04 cơn ảnh hưởng 

trực tiếp đến đất liền nước ta. Ở khu vực Bắc Trung Bộ (trong đó có tỉnh Quảng 

Bình), tổng lượng mưa tháng 9 – 10/2021 phổ biến cao hơn từ 20 đến 40% so 

với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; trên các sông suối nhỏ vùng thượng lưu 

các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, ngập lụt cục bộ và sạt lỡ đất. 

Thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 05/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc sẳn sàng ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 

19 diễn biến phức tạp. Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên 

tai xảy ra (mưa lớn kéo dài, lũ quét, ngập lụt, sạt lỡ đất) trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế 

thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, trước mắt là phòng chống cơn bảo số 5 mà 

theo dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta, Ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân 

dân các huyện quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân 

các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, công chức 

và nhân dân vùng miền núi dân tộc thiểu số về nhiệm vụ phòng chống thiên tai, 

tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão. Vận động nhân dân chủ động 

chằng chống nhà cửa, chuồng trại, các công trình công cộng, bảo vệ vật nuôi, tài 

sản gia đình. Tổ chức rà soát, kiểm tra các địa điểm, khu vực xung yếu có nguy 

cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lỡ đất để thực hiện việc di dời người dân đến những địa 

điểm cao ráo, an toàn. Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến thiên tai để 

cảnh báo, thông tin, tuyên truyền để người dân biết và chủ động ứng phó. Thực 

hiện công tác hướng dẫn, phổ biến kiến thức về phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại 

của thiên tai để nhân dân nắm và chủ động thực hiện  . 

2. Tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn cấp xã; xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiến cứu nạn cấp xã, 

đặc biệt chú trọng các vùng xung yếu, các thôn bản có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lỡ 
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cao. Tổ chức quán triệt phương châm phòng chống là chính, ứng phó kịp thời, 

khắc phục nhanh với phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chổ, lực lượng tại chỗ, 

vật tư và phương tiện tại chổ, hậu cần tại chổ). Chuẩn bị đầy đủ phương tiên, vật 

tư, thiết bị, lương thực thực phẩm, nước uống… để kịp thời tiếp tế cho nhân dân 

ở vùng ngập lụt, khu vực được di dời. Ủy ban nhân dân các xã vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi, các thôn bản thiết lập, công khai số điện thoại để tiếp nhận 

thông tin, kịp thời triển khai các phương án ứng phó với sự cố thiên tai, cứu hộ, 

cứu nạn. khi có tình huống mưa bảo, lũ quét, sạt lỡ đất xảy ra bảo lũ xảy ra.  

3. Tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại do mưa bảo ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số; những tác động ảnh hưởng của thiên tai đối với sản xuất và 

đời sống của đồng bào gửi về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo quy định. 

Đề nghị UBND các huyện quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Phòng Dân tộc (phụ trách CTDT) các huyện; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Trang TTĐT Ban; 

- Lưu: VT, NV. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

         Phan Công Khánh 
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