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CÔNG ĐIỆN 

Về việc khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Điện: 

 

- Trưởng BCH PCTT&TKCN kiêm BCH Phòng thủ dân sự huyện; 

- Thủ Trưởng các phòng, ban cấp huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. 

Trong hai đợt mưa lũ liên tiếp, đặc biệt đợt mưa lũ từ ngày 16 đến ngày 

20 tháng 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn toàn huyện. Nhưng với sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự huyện, sự vào cuộc 

quyết liệt, tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các địa phương, các phòng, 

ban, ngành, đơn vị, sự chủ động ứng phó thiên tai của Nhân dân đã hạn chế thấp 

nhất thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt về tính mạng con người. UBND huyện ghi 

nhận, biểu dương và đánh giá cao các địa phương, các phòng, ban ngành, đơn vị, 

cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu trợ 

không quản hiểm nguy, ngày đêm thực hiện cứu hộ, cứu trợ Nhân dân; cảm ơn 

các tổ chức, cá nhân đã kịp thời chung tay cứu trợ; đặc biệt Nhân dân trong toàn 

huyện đã chịu đựng, khắc phục khó khăn trong những ngày qua, đồng thời chia 

sẻ sâu sắc những khó khăn, mất mát mà người dân đang phải gánh chịu.  

Dự báo thời gian tới, thiên tai còn diễn biến phức tạp, trước mắt là cơn 

bão số 8 có khả năng ảnh hưởng đến huyện ta. Trong khi đó, lũ lụt vừa rút,tình 

trạng sạt lở đất nguy hiểm xảy ra nhiều nơi, khó khăn chống chất khó khăn. Việc 

vừa phải tập trung lực lượng, nguồn lực để cứu trợ người dân, chưa kịp khắc 

phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất lại tiếp tục chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 

8, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, người dân nỗ lực hơn nữa để ứng phó, khắc 

phục hậu quả do thiên tai gây ra, thực hiện Công văn số 1022-CV/TU ngày 

20/10/2020 của Tỉnh ủy về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ  

lớn gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm 

vụ tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ cấp bách sau: 

1. Tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, hàng hóa nhu yếu phẩm như 

lương khô, mì tôm, nước uống, chăn ấm… cứu trợ cho người dân ở các vùng bị 

ngập lụt, sạt lở đất, trong đó ưu tiên vùng bị ngập lụt nghiêm trọng, vùng bị sạt 

lở đất phải di dời đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong 
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những ngày tới; phối hợp, hiệp đồng nhịp nhàng trong việc điều phối lực lượng 

phương tiện, hàng hóa cứu trợ, nhưng phải đảm bảo an toàn cho các lực lượng 

tham gia cứu hộ, cứu trợ, các cán bộ, chiến sỹ trong lúc làm nhiệm vụ. 

2. Tiếp tục rà soát các hộ riêng lẻ, nhà yếu, bị chia cắt, các vùng dân cư có 

nguy cơ ngập sâu trở lại, các địa điểm có khả năng bị sạt lở… để tiếp tục cứu 

trợ, di dời người dân đến nơi an toàn. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Chữ thập đỏ 

huyện, các địa phương là đầu mối tiếp nhận, phân bổ kịp thời đến người dân 

kinh phí, hàng hóa do các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ đảm bảo công khai, 

công bằng, minh bạch, đúng đối tượng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, các tổ chức đoàn thể trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời 

kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ giúp đỡ Nhân dân sớm vượt qua khó khăn 

trước mắt, sớm ổn định đời sống sau mưa lũ, trong đó lưu ý sách vở cho học 

sinh vùng ngập lụt đã bị cuốn trôi, hư hỏng. 

4. Các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân ở gần các địa điểm 

giao nhận, tập kết hàng cứu trợ phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá rách 

ít, đùm lá rách nhiều, ưu tiên hàng hóa cứu trợ cho người dân ở vùng bị thiệt hại 

nặng, các hộ nghèo, neo đơn, hộ gia đình chính sách... 

5. Đối với những vùng nước lũ đã rút, vùng sạt lở đất chủ động triển khai 

ngay các biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ, nước rút đến đâu triển khai 

ngay đến đó, tập trung vào các nhiệm vụ trong tâm sau: 

- Động viên Nhân dân chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định 

cuộc sống sinh hoạt. Tổ chức an táng người chết, cứu chữa người bị thương, cứu 

trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiếu đói, hộ còn bị 

cô lập, chia cắt, nhất là các hộ bị hư hỏng nhà cửa, hộ nghèo, gia đình chính 

sách, không để người dân bị đói, khát. Nhắc nhở người dân việc đảm bảo an 

toàn lao động trong quá trình dọn dẹp, vệ sinh sau mưa lũ, nhất là việc bảo trì hệ 

thống điện sinh hoạt, dọn dẹp trên cao, đánh bắt thủy sản, vớt củi trên sông, 

suối, ao hồ.  

- Huy động lực lượng triển khai công tác xử lý nước sinh hoạt, phòng 

chống dịch bệnh; hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa; dọn dẹp trường học,… vệ 

sinh môi trường, chôn xác động vật chết. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo sau khi đã triển khai hoàn thành dọn dẹp, vệ 

sinh trường lớp sau lụt; có phương án dạy và học, nhất là các vùng ngập lụt bị 

cuốn trôi, hư hỏng giáo án, sách vở đảm bảo chương trình. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,UBND các xã, thị trấn rà 

soát, kiểm tra các công trình bị hư hỏng do mưa lũ để khắc phục kịp thời; vận 

hành bảo đảm an toàn hồ đập, kể cả các hồ đập do người dân tự đắp để bảo đảm 

an toàn công trình và tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du; thực hiện 
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ngay các biện phát phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, cây trồng sau 

lũ lụt 

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Công ty cổ phần sửa chữa đường bộ và xây 

dựng tổng hợp 2, Chi nhánh Điện lực Tuyên Minh, các đơn vị Viễn thông theo 

chức năng, nhiệm vụ khẩn trương huy động lực lượng khắc phục nhanh các sự 

cố, thiệt hại, bảo đảm giao thông, hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc sớm 

hoạt động trở lại. 

. - Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện khẩn 

trương cung cấp thuốc men cần thiết, tổ chức điều trị người bị thương, bị bệnh 

sau lũ lụt; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt. 

- Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với các đơn vị chức năng tăng 

cường công tác kiểm soát giá cả, không để lợi dụng tình hình để găm hàng, nâng 

giá; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huy động lực lượng, hỗ trợ, hướng dẫn 

người dân xử lý môi trường sau lũ, lụt.  

- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, Đồn Biên phòng Ra Mai  

ngoài việc tham gia cứu hộ, cự trợ, tổ chức thêm lực lượng đảm bảo giao thông, 

phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các tụ điểm người dân lợi dụng cứu 

trợ để trực lợi. 

6. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án ứng phó với 

cơn bão số 8 có khả năng ảnh hưởng đến huyện Tuyên Hóa để chủ động ứng 

phó. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương khẩn 

trương thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- BCH PCTT&TKCN kiêm BCH PTDS tỉnh; (B/c) 

- Ban Thường vụ Huyện ủy (báo cáo); 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- TV BCH PCTT &TKCN kiêm BCH PTDS huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn;  

- Đài TT-TH huyện (để phát ngay); 

- Bản tin Tuyên Hóa; 

- TT Văn hóa Thông tin - TT huyện (để tuyên 

truyền) 
- Lưu: VT, BCH. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

                           

    

 

Lê Nam Giang 
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