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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

–––––– 
Số:            /UBND-NLN 

V/v kiểm tra thực hiện công tác 

phòng, chống thiên tai trước mùa 

mưa, lũ năm 2021 trên địa bàn tỉnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày        tháng  5  năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 

Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào 

tạo, Giao thông vận tải – Xây dựng; 

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh 

(Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của 

UBND tỉnh Lào Cai); 

- Văn phòng TT Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 Để đảm bảo chuẩn bị, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai; chủ động, 

sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trước mùa mưa, lũ 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo, như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì: 

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tổ chức kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị, thực hiện: (i) Phương án đảm bảo an toàn 

các hồ, đập, các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; (ii) Phương án phòng tránh lũ 

ống, lũ quét và sạt lở đất vùng thiên tai, nguy hiểm trong khu vực dân cư sinh sống, khu 

vực sản xuất nông nghiệp tập trung, để sẵn sàng ứng phó với các tình huống, bảo vệ an 

toàn nhân dân và sản xuất nông nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố; (iii) Những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở; đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo các nội dung liên quan. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2021. 

- Tổng hợp, báo cáo việc chấp hành, thực hiện phương án đảm bảo an toàn các 

công trình hồ, đập thủy lợi; hồ, đập của các nhà máy thủy điện; ... không để xảy ra thiệt 

hại về nhà cửa, tài sản của nhân dân trong mùa mưa, lũ năm 2021. Hoàn thành, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 30/5/2021.  

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra, rà soát các hồ, đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, 

trong việc thực hiện Phương án bảo đảm an toàn hồ, đập, vận hành, hoạt động nhà máy 

trước, trong mùa mưa lũ năm 2021. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (Gửi qua Sở Nông 

nghiệp và PTNT tổng hợp) trước ngày 25/5/2021.  

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương chỉ đạo kiểm tra, 

rà soát các công trình trường, lớp học, nhà ở nội trú, bán trú của học sinh trên địa bàn 

toàn tỉnh, đảm bảo điều kiện an toàn về phòng, chống thiên tai, mưa bão, sạt lở đất, an 

toàn cho các học sinh tại các phòng ở nội trú, bán trú; Có phương án xử lý, kịp thời di 

chuyển đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người, tài sản, cơ sở vật chất do 

thiên tai; những khó khăn vướng mức, tồn tại trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Hoàn 

thành, báo cáo UBND tỉnh (Gửi qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng 

hợp) trước ngày 25/5/2021. 
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4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương và các sở, 

ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra các dự án khai thác tài 

nguyên khoáng sản tại các khai trường trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng, thực hiện 

Phương án đảm bảo an toàn trước, trong mùa mưa, lũ năm 2021; Yêu cầu nhắc nhở, xử lý 

các chủ đầu tư dự án không thực hiện nghiêm phương án đảm bảo an toàn trước, trong mùa 

mưa, lũ năm 2021; Nếu dự án khai trường nào để xảy ra sạt lở đất, gây ra thiệt hại đối với 

người và tài sản của nhân dân tại khu vực đó, thì chủ đầu tư dự án phải chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh 

(Gửi qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp) trước ngày 25/5/2021. 

6. Sở Giao thông vận tải – Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương; các 

sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê các cầu, cống, ngầm tràn 

qua các sông, suối trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn giao thông cho người và các 

phương tiện qua lại trong mùa mưa, lũ năm 2021; đối với các cầu, cống, ngầm tràn qua 

các sông, suối không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo điều kiện an toàn 

giao thông, phải có phương án khắc phục kịp thời, đảm bảo giao thông đi lại thông suốt. 

Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (Gửi qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

tổng hợp) trước ngày 25/5/2021. 

7. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh là Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh, thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ theo sự phân công tại Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 

của UBND tỉnh Lào Cai. 

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, bổ sung, trình phê duyệt Phương án 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, đảm bảo xử lý, ứng phó kịp thời 

các tình huống thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa, lũ năm 2021 trên địa 

bàn. 

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc thực 

hiện: Phương án đảm bảo an toàn các hồ, đập, công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; 

hồ đập các công trình thủy điện; đảm bảo an toàn các khu vực sản xuất nông nghiệp tập 

trung trên địa bàn. 

- Chỉ đạo rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân đang cư trú, 

sinh hoạt tại các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nguy 

hiểm trên địa bàn, để quản lý, không để phát sinh, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Văn bản số 1568/UBND-NLN ngày 20/4/2021. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 10/5/2021.  

Căn cứ nội dung văn bản, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT1; 

- Như kính gửi; 

- CVP, PCVP3; 

- Lưu: VT, TH1, 3, NLN1 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
Hoàng Quốc Khánh 
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