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*
Số 139 -CV/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bạch Thông, ngày 21 tháng 10 năm 2020

V/v thực hiện công tác phòng,
chống thiên tai

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện,
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện,
- Hội Chữ thập đỏ huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 3278-CV/TU ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Tỉnh ủy
Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; sau
khi xem xét, Thường trực Huyện ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện; Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể huyện; Hội Chữ thập đỏ; các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện
một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 04-KH/HU ngày 04 tháng 8 năm
2020 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa,
ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
2. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các
nội dung:
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai để kịp thời chỉ đạo, triển khai công
tác phòng, chống, khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”; thường
xuyên rà soát, cập nhật kịch bản để chủ động ứng phó với tình huống thiên tai, nhất
là đối với các loại hình thiên tai như: Mưa to, lũ quét, sạt lở đất, rét đậm, rét hại…
- Nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã để
thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả tại cơ sở.
- Xây dựng, ban hành phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi;
hướng dẫn nông dân chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật để phòng,
tránh, hạn chế rủi ro do thiên tai, dịch bệnh gây ra.
- Kịp thời chăm lo, hỗ trợ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn
huyện bị ảnh hưởng bởi thiên tai (nếu có).
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- Trung tâm Văn hóa - TT&TT huyện, Cổng thông tin điện tử huyện làm tốt
công tác thông tin, đưa tin kịp thời về diễn biến thiên tai để người dân biết, chủ
động phòng, tránh.
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ huyện với tinh
thần khẩn trương tổ chức vận động, huy động các nguồn lực một cách phù hợp để
giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc và khẩn trương triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
* Gửi bản điện tử:
- Như kính gửi,
- Trung tâm VHTT&TT huyện,
- Cổng thông tin điện tử huyện (đưa tin),
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Chuyên viên tổng hợp,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.
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