UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 116 /PCTT-VPTT

Vĩnh Yên, ngày 01 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chủ động và triển khai các phương án
ứng phó với vùng Áp thấp nhiệt đới,
mưa lớn trên địa bàn thành phố

Kính gửi:

- Thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, phường;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố;
- Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Yên.

Thực hiện công điện số 01/CĐ-PCTT hồi 15 giờ 30 ngày 30/7/2020 của
Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc về chủ
động và triển khai các phương án ứng phó với vùng Áp thấp nhiệt đới.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia, hồi
01 giờ sáng nay, ngày 01/8/2020, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng
17,5 độ vĩ Bắc và 111,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo
Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây
Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Do
ảnh hưởng của vùng Áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối và đêm ngày 01/8/2020 trên
địa bàn thành phố Vĩnh Yên có khả năng xảy ra mưa to đến rất to và có dông,
trong cơn dông đề phòng có khả năng xảy ra tố, lốc, kèm theo gió giật mạnh.
Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp nhiệt đới, mưa lớn có thể xảy ra
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Không để
gián đoạn trong quá trình phòng, chống dịch bệnh khi xảy ra các tình
huống thiên tai. Ban chỉ huy PCTT&PCTT thành phố yêu cầu thành viên Ban
chỉ huy PCTT&TKCN, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, phường, các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Yên và nhân dân
trên địa bàn triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng Áp thấp nhiệt
đới, diễn biến mưa lũ, diễn biến dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Rà soát và triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung theo Kế hoạch số
97/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND thành phố về Kế hoạch phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và các phương án đã được phê duyệt. Chuẩn
bị lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng xử
lý ngay các tình huống có thể xảy ra.
2. Tiến hành kiểm tra hệ thống các trạm bơm tiêu úng và sửa chữa, thay
thế kip thời để có thể vận hành được ngay khi cần thiết; tổ chức khơi thông, tháo
rỡ các vật cản trên các trục tiêu, sông tiêu để có thể tiêu thoát nước nhanh nhất.
3. Rà soát, cập nhật, bổ sung các phương án ứng phó phù hợp với tình hình,
điều kiện cụ thể tại địa phương khi có dịch bệnh xảy ra, trong đó tập trung một
số nội dung sau:

- Rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán tại
chỗ, hạn chế sơ tán tập trung. Chuẩn bị trang thiết bị, máy móc cần thiết để đo
thân nhiệt, phân loại các đối tượng để xây dựng phương án sơ tán.
- Sẵn sàng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết
yếu, hóa chất khử trùng, khẩu trang ý tế cho các địa điểm sơ tán dân.
- Lập danh sách các lực lượng phải huy động để ứng phó thiên tai trong
trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng,
chống thiên tai cấp xã. Xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho các khu vực
cách ly tập trung, các bệnh viện.
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men, khẩu trang y tế,…đảm
bảo an toàn dịch bệnh cho các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN trường
hợp phải tập trung chỉ đạo hoặc đi kiểm tra hiện trường các lực lượng được huy
động tham gia công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
- Tăng cường chủ động phương án kết nối chỉ đạo trực tuyến và ứng
dụng công nghệ thông tin (email, phần mềm, mạng xã hội Facebook,…)
phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó và thông tin về thiên
tai giữa Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp phù hợp với tình hình và điều
kiện cụ thể của từng địa phương.
4. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn theo Kế hoạch về phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 của các đơn vị để sẵn sàng ứng
cứu kịp thời trong mọi tình huống có thể xảy ra. Tổ chức trực ban tại Văn phòng
thường trực PCTT&TKCN nghiêm túc 24/24 giờ, tổng hợp, báo cáo kịp thời
mọi diễn biến về Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố theo số điện
thoại: 0211.3862.786; 093.616.3818; 0912.352.478, địa chỉ Email:
phongkinhtevy@gmail.com./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN Vĩnh Phúc (B/c);
- TT. UBND thành phố (B/C);
- Trung tâm Văn hóa - TT&TT TP (Đưa tin);
- Lưu: KT, PCTT.
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