
  

UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 
 
 

              Số:          /PCTT-VPTT 
V/v chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, 

dông lốc, mưa đá, sương mù 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Vĩnh Yên, ngày        tháng  01  năm 2022 

 

 

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 Công điện số 01/CĐ-PCTT hồi 8 giờ 00 ngày 27/01/2022 của 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc về việc chủ động ứng phó với rét 

đậm, rét hại, dông lốc, mưa đá, sương mù. 

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

báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đêm 28-29/01/2022 (tức 

ngày 26-27 tháng chạp) đến ngày 03/02/2022 (mùng 03 Tết Nhâm Dần) và các 

ngày tiếp theo, do ảnh hưởng của không khí lạnh Bắc Bộ trời chuyển rét đậm, 

rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 10-14 độ C và có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa 

đá kéo dài liên tục trong những ngày tết, Do ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ 

chiều tối và đêm ngày 29/01/2022 dự báo trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên trời 

chuyển rét đậm, rét hại và có khả năng xảy ra dông lốc, mưa đá. 

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, dông lốc, mưa, mưa đá xảy ra, 

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 thời tiết 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo, hướng dẫn kịp thời, 

thường xuyên cho các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị và nhân dân nắm bắt và 

chủ động phòng, tránh rét đậm, rét hại, mưa dông, sét và gió giật mạnh có thể 

xảy ra trong thời gian tới. 

2. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó phù hợp 

với điều kiện cụ thể của từng địa phương; chỉ đạo lực lượng xung kích tại cấp 

xã để sẵn sàng huy động nhân dân khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, 

hiệu quả và đón tết được an toàn, đề phòng tình huống tương tự như dịp tết 

Canh Tý năm 2020. 

3. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, cây 

trồng và vật nuôi khi nhiệt độ xuống thấp. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực 

hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản 

và cây trồng theo các nội dung tại văn bản số 284/KT-CNTY ngày 30/11/2021 

của phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên. 



  

4. Trung tâm Văn hóa, TT&TT thành phố tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền về diễn biến về không khí lạnh, rét đậm, rét hại để mọi người dân 

biết và chủ động phòng, tránh. 

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 để tổng hợp, báo cáo. 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, phường, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố triển khai 

thực hiện tốt các nội dung 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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