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

     TỈNH GIA LAI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /CĐ-UBND                                    Gia Lai, ngày       tháng      năm 2021 
 

CÔNG ĐIỆN  

Về việc triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó  

ảnh hưởng của mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN:  

         

 

 

- Các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia: 

trong thời gian chuyển mùa (tháng 4-6/2021) và đặc biệt là trong 10 ngày tới, ở 

khắp các khu vực trên cả nước có khả năng xuất hiện hiện tượng thời tiết nguy 

hiểm như mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

đã có Văn bản số triển khai phương án phòng chống, ứng phó với các tình huống 

thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó có 

triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với ảnh hưởng của dông, lốc, sét 

mưa đá. Tuy nhiên theo Báo cáo nhanh số 83/BC-VPTT ngày 3/4/2021 của Văn 

phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vẫn 

còn thiệt hại về người và nhà cửa (chiều ngày 02/4/2021 trên địa bàn các huyện: 

Krông Pa, Mang Yang xảy ra mưa dông, lốc, sét đã làm 17 căn nhà và 02 nhà rông 

bị tốc mái; 01 người bị sét đánh chết tại huyện Krông Pa). 

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa dông kèm lốc, sét, 

mưa đá và gió giật mạnh cũng như các hình thái thời tiết nguy hiểm có thể xảy 

ra trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để 

thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân 

chủ động phòng tránh hiện tượng mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật 

mạnh có thể xảy ra. 

- Tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các 

phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng 

xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn 

cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả được nhanh chóng, kịp thời hiệu 

quả. 
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- Chỉ đạo Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, 

kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh như: gia cố, 

bảo vệ mái nhà dùng vật liệu dễ bị tốc, vỡ (Fibro ximăng, ngói); che chắn bảo vệ 

rau màu, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để 

giảm thiểu thiệt hại. 

- Chủ động thăm hỏi, động viên hộ gia đình có người thân bị mất; huy động 

lực lượng xung kích xã, lực lượng dân quan tự vệ, lực lượng vũ trang đứng chân 

trên địa bàn hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại và nhà cửa bị hư hỏng do thiên tai 

gây ra. 

- Chủ động sử dụng ngân sách địa phương để triển khai các biện pháp phòng 

tránh, ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn. 

- Tổng hợp, báo cáo kịp thời các thiệt hại do mưa dông kèm lốc, sét, mưa 

đá và gió giật mạnh về Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) , Văn phòng UBND 

tỉnh để tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban chỉ huy về 

công tác phòng chống thiên tai):  

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai của Ban 

Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; theo dõi chặt chẽ diễn 

biến mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh để tham mưu, đề xuất kịp 

thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ứng phó; 

- Chủ động phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy về công tác tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), 

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai kịp thời công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo 

đảm an toàn tài sản của nhà nước và nhân dân; 

- Chủ động kiểm tra, hướng dẫn chính quyền địa phương triển khai các 

biện pháp phòng tránh, ứng phó và khắc phục thiệt hại khi có mưa dông kèm 

lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn; phối hợp với Sở Tài chính 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ khắc phục theo quy định của pháp luật. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh 

(Thường trực Ban Chỉ huy về công tác tìm kiếm cứu nạn): Chủ động bố trí, huy 

động lực lượng, phương tiện cần thiết cho từng vùng, từng địa bàn để tham gia ứng 

cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đá để 

cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ địa phương khắc phục thiệt hại, đảm bảo vai trò 

chủ lực của lực lượng vũ trang trong công tác này.  

4. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các cơ quan 

thông tấn, báo chí: Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, đưa tin kịp thời diễn 

biến của mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh để người dân biết, chủ 

động phòng, tránh. 
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5. Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên: Thực hiện chế độ 

quan trắc dự báo theo đúng quy định tại Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 

13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 

và thông tin kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo có khả năng xảy ra dông, lốc, 

sét, các khu vực bị ảnh hưởng giông, lốc, sét để nhân dân chủ động phòng, 

tránh. 

6. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh: Theo địa bàn được phân công tại Văn bản số 1688/BCH-PCTT 

ngày 31/7/2019 của Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai 

ở các địa phương được giao phụ trách. 

Nhận được Công điện này, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố; Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên, Đài Phát thanh-

Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương 

triển khai thực hiện./.  

 Nơi nhận:                            
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT (b/c); 

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);    

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Tây Nguyên;  

- Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai 

(đưa tin);   

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KTTH, NL.                                                         

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Kpă Thuyên 
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