
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NN  
V/v theo dõi diễn biến bão số 8 và 

khắc phục thiệt hại do mưa lớn 

sau bão số 7 gây ra. 

Thạch Thành, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

 Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã ban hành Công điện số 12 về chủ động 

theo dõi diễn biến thời tiết, bão số 8, chuẩn bị các điều kiện để ứng phó với mưa bão 

có thể xảy ra trong những ngày tới. Đồng thời khắc phục thiệt hại, khôi phục sản 

xuất nông nghiệp do mưa lớn sau bão số 7 gây ra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

Trưởng các phòng, ban ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 8 (Saudel) 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Saudel, tổ chức gia cố công trình, nhà ở 

bị thiệt hại sau mưa lớn để đảm bảo an toàn; kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, 

các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở 

đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi 

an toàn khi xảy ra mưa lớn. 

2. Đối với việc khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp do mưa 

lớn sau bão số 7 gây ra, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ 

đạo thực hiện các nội dung sau: 

- Khẩn trương thực hiện các phương án tiêu thoát nước như khơi thông 

dòng chảy, nạo vét kênh mương, rãnh thoát nước, tiêu kiệt nước trên mặt ruộng. 

Hướng dẫn các hộ tổ chức dựng, vun gốc đối với diện tích mía bị đổ, tập trung 

đánh lá mía để phòng, chống dịch bệnh phát sinh trên cây mía; chăm sóc rau 

màu, cây trồng vụ Đông bị ảnh hưởng, ngập úng cục bộ đảm bảo đúng quy trình 

kỹ thuật để cây trồng phát triển tốt. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, phối hợp với phòng Kinh tế Hạ tầng, Chi 

cục Thống kê tổ chức đánh giá thiệt hại công trình nhà ở dân cư bị hư hỏng do 

mưa lớn, lũ, lụt sau bão số 7 gây ra theo quy định hiện hành, báo cáo Chủ tịch 

UBND huyện. 

3. Giao Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tăng cường công tác kiểm 

tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại, dịch hại để hướng dẫn các xã, thị trấn 



phòng trừ kịp thời; tham mưu hướng dẫn các biện pháp chăm sóc và phòng, 

chống dịch bệnh phát sinh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản sau mưa lũ. 

Theo nội dung trên, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan; khẩn trương 

chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên. 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện. 

- Trưởng phòng KTHT, Thống kê. 

- Vp TT PCTT huyện. 

- Trung tâm DVNN huyện. 

- Lưu VT, NN. 
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