
CÔNG ĐIỆN 

Số       - Hồi 07 giờ 30 phút ngày 08 tháng 01 năm 2021 
 

BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ 

TÌM KIẾM CỨU NẠN HUYỆN THẠCH THÀNH  

Điện: 
 

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN xã, thị trấn;  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện;  

- Trung tâm Văn hoá TT-TT&DL huyện.  

 

Thực hiện Công điện số 01 ngày 07/01/2021 của Ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và TKCN tỉnh và để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại,  

Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN huyện yêu cầu Trưởng 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các xã, thị trấn và các ngành tiếp 

tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công 

văn số 31/UBND-PCTT ngày 07/01/2021, trong đó tập trung triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN xã, thị trấn 

- Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét 

đậm, rét hại; tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin, truyền thông xã, thị trấn để các thôn, người 

dân, nhất là hộ chăn nuôi gia súc, chủ động phòng tránh.  

- Chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn lực tại chỗ để kịp 

thời phục vụ công tác phòng, chống rét đậm, rét hại; triển khai lực lượng xung 

kích tại đơn vị, hỗ trợ vật tư, kinh phí để giúp Nhân dân, chú trọng gia đình 

chính sách, hộ đồng bào dân tộc, các hộ nghèo, đảm bảo an toàn cho người già, 

trẻ nhỏ, học sinh, nhất là các trường nội trú hạn chế hoạt động ngoài trời, mặc đủ 

ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín để tránh rủi ro. 

- Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi, cây 

trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại 

gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực khó khăn, gia cố, che chắn 

chuồng trại, di chuyển, tập trung các đàn đại gia súc chăn thả tự do đến nơi 

tránh rét, chuẩn bị, dự trữ thức ăn, vắc xin phòng bệnh. 

2. Giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp chủ động tham mưu tổ chức 

kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống rét cho vật nuôi, thủy sản và cây trồng; 

hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng, chống rét cho vật nuôi, thủy 

sản và cây trồng kết hợp với kinh nghiệm truyền thống của địa phương.  

3. Trung tâm Văn hoá TT-TT&DL chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình 

thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của rét đậm, rét hại trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh.  

4. Giao phòng Nông nghiệp & PTNT (VP thường trực Ban Chỉ huy PCTT 

và TKCN) tham mưu cho UBND huyện kịp thời ban hành Công điện cảnh báo, 



các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống rét đậm, rét hại, tổng hợp báo cáo 

Chủ tịch UBND huyện. 

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng 

thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (để b/c); 

- UV BTT Huyện ủy (để chỉ đạo); 

- Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu VT, NN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Bá Sơn 
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