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UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 

 
 

Số:         /PCTT-VPTT 
 

V/v thông báo và chủ động ứng phó không khí 

lạnh mạnh, rét đậm, rét hại  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Vĩnh Yên, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Yên. 
 

 

 
 

 

Thực hiện Văn bản số 01/PCTT-VPTT, ngày 06/01/2021 của Ban Chỉ 

huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc về ứng phó với không khí lạnh mạnh, rét 

đậm, rét hại. 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài 

Khí tượng - Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận 

không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng 

của không khí lạnh, từ ngày 07/01/2021 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên có khả 

năng có mưa và mưa nhỏ, trời chuyển rét, có thể rét đậm, rét hại, với nền nhiệt 

độ có thể xuống dưới 10 độ C, các đợt rét đậm, rét hại tiếp tục xẩy ra từ nay đến 

tháng 02/2021. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại. Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN thành phố đề nghị các thành viên Ban Chỉ chuy PCTT&TKCN 

thành phố; Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, 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 tình hình thời tiết, diễn biến về không 

khí lạnh, rét đậm, rét hại trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ 

quan, đơn vị và nhân dân nắm bắt và chủ động phòng, tránh hiệu quả. 

2. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người nhất là đối với 

người già, trẻ nhỏ, học sinh và hướng dẫn người dân về phòng, chống đói, rét 

cho vật nuôi và thủy sản theo các nội dung tại Văn bản số 209/KT-CNTY ngày 

26/11/2020 của phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên về chủ động phòng, chống 

đói, rét cho vật nuôi và thủy sản. Tuyên truyền, cảnh báo người dân không sưởi 

ấm bằng lò đốt than trong nhà kín. 

3. Tổ chức thống kê, tổng hợp thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, thủy sản do 

ảnh hưởng của rét đậm, rét hại gây ra (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ 

sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch 

bệnh kịp thời hỗ trợ cho người dân sớm ổn định sản xuất. 

4. Căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh 

nghỉ học. 
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5. Tổ chức trực ban tại Văn phòng thường trực PCTT&TKCN nghiêm túc, 

tổng hợp, báo cáo kịp thời mọi diễn biến về Văn phòng Thường trực 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. 

 Ban chỉ huy PCTT&PCTT thành phố Vĩnh Yên thông báo về tin không 

khí lạnh và chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại tới Các thành viên Ban chỉ 

huy PCTT&TKCN, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, UBND các xã, 

phường và nhân dân trên địa bàn thành phố biết, chủ động triển khai các giải pháp 

phòng, tránh, ứng phó với thời tiết nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN Vĩnh Phúc (B/c); 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban; 

- TT. UBND thành phố (B/C); 

- Trung tâm Văn hóa - TT&TT TP (Đưa tin); 

- Lưu: KT, PCTT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ 

Nguyễn Ngọc Khánh 
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