
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐẮK LẮK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-NNMT       Đắk Lắk, ngày         tháng       năm 2020 

V/v tăng cường công tác phòng chống 

thiên tai trong mùa mưa, lũ năm 2020 
 

 

Kính gửi: 

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Giao thông 

Vận tải; Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Tài 

chính; Y tế; 

- Các đơn vị: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an 

tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài 

Khí tượng Thủy văn tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, 

Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT ngày 16/4/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng 

chống thiên tai về tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2020; Công văn 

số 59/TWPCTT ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống 

thiên tai về việc triển khai kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị 

trực tuyến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, số lượng 

cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh 

hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2020 ở mức xấp xỉ so với trung bình 

nhiều năm; khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và ATNĐ, trong đó có 

khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung nhiều vào những tháng 

cuối năm 2020. Để chủ động công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa, lũ 

năm 2020; UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm nhiệm chủ động 

triển khai Phương án số 2688/PA-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về ứng 

phó thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.  

2. Đối với các Sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh. 

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan Thường trực phòng 

chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và TKCN tỉnh; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh theo quy định; tổ 

chức kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống thiên tai của Trung ương; tổ chức 

đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai các 

cấp đảm bảo tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tăng cường 

tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức công đồng về phòng chống thiên tai; tổ 

chức trực ban theo quy định. 



 

 

- Khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống thiên 

tai thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý; xác định các công trình trọng điểm xung 

yếu, phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí 

nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn; chỉ đạo, giám sát các chủ quản lý công trình 

thủy lợi: Thực hiện vận hành hồ chứa đảm bảo quy định, tuần tra, canh gác, phát 

hiện và giải quyết kịp thời các sự cố công trình hư hỏng, không để xảy ra sự cố vỡ 

đập hồ chứa nước. 

- Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong tỉnh thực hiện rà soát, bổ sung 

phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu vực dân cư có nguy cơ 

rủi ro cao khi xảy ra các tình huống thiên tai; chủ động phòng chống thiên tai theo 

phương châm “4 tại chỗ”; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 

xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; đôn đốc các Sở, ngành, địa phương đẩy 

nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 6851/KH-UBND ngày 15/8/2018 

của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về 

công tác phòng chống thiên tai. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có 

liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể nâng cao năng lực phòng chống thiên tai trong 

kế hoạch đầu tư công trung hạn; phối hợp tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn 

để đầu tư, sửa chữa công trình phòng chống thiên tai, nhất là hồ đập thủy lợi bị sự 

cố, không đảm bảo an toàn, đầu tư khắc phục sạt lở, ổn định dân cư. 

- Phối hợp với các sơ, ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh công tác thu 

Quỹ phòng chống thiên tai theo kế hoạch UBND tỉnh giao nhằm tạo nguồn lực 

phục vụ phòng chống thiên tai của tỉnh. 

2.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn của 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh: Chủ trì tham mưu cho UBND 

tỉnh triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn. Lập kế hoạch, tổ chức hiệp đồng lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ 

ứng phó thiên tai, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong công tác ứng phó thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả; phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện, diễn tập phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn lồng ghép với huấn luyện quân sự đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

2.3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển 

khai các hoạt động huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, 

sẵn sàng hỗ trợ lực lượng, phương tiện ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai 

xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là khu vực Biên giới. 

2.4. Công an tỉnh: Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội khi có thiên tai xảy ra; tham gia cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố, 

thiên tai; bố trí lực lượng phân luồng giao thông, hướng dẫn giao thông ở các khu 

vực bị thiên tai, nhất là các khu vực cầu, ngầm tràn, đường giao thông bị sạt lở, sụt 

lún, ngập lụt. 

2.5. Sở Công Thương: Phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo vận hành 

điều tiết các hồ chứa thủy điện đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và vùng 

hạ du; kiểm tra, giám sát việc xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án 

ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa  thủy điện; tổ chức triển khai 

kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng cung cấp cho vùng bị 

thiên tai khi có yêu cầu. 



 

 

2.6. Sở Giao thông Vận tải: Lập kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt cho 

người và phương tiện; chuẩn bị vật tư dự phòng, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn 

sàng ứng phó, khắc phục sự cố giao thông khi có thiên tai xảy ra. Đặc biệt quan tâm 

phương án đảm bảo giao thông đối với các tuyến đường trọng điểm, các khu vực có 

cầu, đường xung yếu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất để ứng phó kịp thời. 

2.7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Lập 

phương án đảm bảo thông tin phục vụ phòng, chống thiên tai thông suốt trong mọi 

tình huống. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, truyền 

thông về phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cộng 

đồng trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai 

và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan Thường trực phòng chống 

thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh. 

2.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân 

sách phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai; ưu tiên đầu tư, sửa chữa công trình 

phòng chống thiên tai, nhất là hồ đập bị sự cố, không đảm bảo an toàn, đầu tư khắc 

phục sạt lở, ổn định dân cư; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh 

theo quy định.  

2.9. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 

đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

2.10. Sở Y tế: Xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh trước, trong và 

sau khi thiên tai xảy ra; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư y tế dự phòng, sẵng 

sàng ứng cứu, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng bị thiên tai. 

2.11. Cục Thuế tỉnh: Tăng cường đôn đốc thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên 

tai năm 2020 từ các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh đảm bảo đạt kế hoạch UBND tỉnh giao; đồng thời, kiểm tra, xử lý truy thu các 

đơn vị còn nợ Quỹ năm trước theo quy định. 

2.12. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh: Theo dõi chặt chẽ, kịp thời cập nhật thông 

tin thời tiết; tổ chức dự báo và cung cấp sớm các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo 

thiên tai, đặc biệt là các hiện tượng thiên tai nguy hiểm đảm bảo độ chính xác cao 

nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động ứng phó thiên tai. 

2.13. Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk: Tăng cường 

công tác quản lý, vận hành công trình thủy lợi đảm bảo quy định; kịp thời phát 

hiện, xử lý các sự cố công trình, nhất là công trình hồ chứa nước, không để xảy ra 

vỡ đập; đối với công trình xung yếu có kế hoạch điều tiết hợp lý, bố trí lực lượng, 

phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các 

khu vực công trình có yếu tố mất an toàn để đề phòng tai nạn. 

2.14. Các Sở, ngành, đơn vị khác có liên quan theo chức năng nhiệm vụ có 

trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc 

phục hậu quả thiên tai; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để 

tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

3. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

- Hướng dẫn, chỉ đạo rà soát, kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cấp huyện, cấp xã 

theo quy định. 



 

 

- Chủ động triển khai phương án ứng phó với thiên tai trong mùa mưa, lũ 

đảm bảo kịp thời, hiệu quả; tổ chức phòng chống đuối nước cho trẻ em; tăng 

cường công tác quản lý đảm bảo an toàn đối với công trình thủy lợi do địa phương 

quản lý; kịp thời xử lý các sự cố công trình, nhất là công trình hồ chứa nước, không 

để xảy ra vỡ đập; cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực công trình có yếu 

tố mất an toàn, các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để người dân biết đề 

phòng tai nạn; xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa nước do địa phương quản lý theo quy 

định; chủ động kế hoạch di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt 

lở đất, lũ quét, ngập lụt....; tăng cường công tác truyền thông đưa tin cảnh báo 

thiên tai, thông tin chỉ đạo, điều hành ứng phó của các cấp chính quyền kịp thời 

đến từng thôn, buôn, người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số để chủ động ứng phó thiên tai. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về hoạt động phòng, 

chống thiên tai trên địa bàn; ngăn chặn các hoạt động làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt 

lở đất và các loại thiên tai nguy hiểm; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương 

tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ phòng, chống thiên tai theo phương 

châm “4 tại chỗ”. Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn 

lực hợp pháp để thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa cấp 

bách các công trình phòng chống thiên tai do địa phương quản lý bị hư hỏng có 

nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2020. 

- Đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả các công trình hư hỏng do thiên tai 

gây ra năm 2019 đã được UBND tỉnh phân bổ kinh phí để khắc phục sửa chữa đảm 

bảo hoàn thành công trình trước mùa mưa lũ lớn (dự báo khả năng xảy ra vào tháng 

10/2020) và có phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. 

4. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh căn cứ vào lĩnh vực, địa 

bàn được phân công phụ trách, chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đơn vị, địa 

phương liên quan thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai đảm bảo 

đúng quy định, đạt hiệu quả.  

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Ban QLĐT&XDTL 8; 

- Các TV Ban CHPCTT&TKCN tỉnh; 

- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh;  

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các phòng: KT, NNMT; 

- Lưu: VT, NNMT (Đg-10b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Y Giang Gry Niê Knơng 
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