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ỦY BAN NHÂN DÂN
   XÃ GIA KHÁNH

Số:       /TB-UBND

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Gia Khánh, ngày       tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét 

và gió giật mạnh trên địa bàn xã

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương và Đài khí tượng 
thủy văn tỉnh Hải Dương, từ ngày 11/5 - 16/5/2022 khu vực Bắc bộ sẽ xuất hiện 
một đợt lũ trong đó thượng lưu hệ thống sông Thái Bình và các sông suối nhỏ 
khu vực bắc bộ có khả năng lên mức Báo động 2 - Báo động 3, nguy cơ cao xảy 
ra mưa, lũ, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng, thấp. Ngoài ra, do 
ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối ngày 
12/5/2022 đến ngày 15/5/2022 khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa, mưa rào và 
dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và 
gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập cục bộ, dông, lốc, sét và gió giật 
mạnh; thực hiện Công văn số 28/PCTT&TKCN ngày 12/5/2022 của Ban chỉ huy 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Gia Lộc. Ban chỉ huy phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã yêu cầu:

1- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các ông Trưởng thôn kiểm tra ngay các 
hệ thống tiêu thoát nước. Huy động các lực lượng tại cơ sở tiÕn hµnh tiêu cạn 
nước đệm các kênh mương trục chính và nội đồng toàn bộ các khu đồng trong 
toàn xã. 

- Chủ động phương án tiêu úng, thoát nước cho diện tích lúa có nguy cơ bị 
ngập úng; khoanh vùng có nguy cơ ngập úng cao để có các phương án xử lý nhanh, 
tiêu úng kịp thời. Huy động tối đa mọi phương tiện máy bơm điện, bơm dầu để bơm 
tiêu úng nhanh cứu lúa và rau màu.

2- Lực lượng Công an xã, Dân quân cơ động tăng cường tuần tra, canh gác, 
sẵn sàng huy động lực lượng, các trang thiết bị đã được phân công để ứng cứu 
kịp thời khi cần thiết. Đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự; đảm bảo tài sản và cơ sở 
vật chất của tập thể và của nhân dân.

3- Các thôn: Nắm chắc tình hình diễn biến, các bản tin cảnh báo thiên tai, 
dự báo thời tiết để thông tin kịp thời cho người dân biết để chủ động phòng, 
tránh, đảm bảo an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp; kịp thời phối hợp với 
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các ban ngành đoàn thể huy động nhân dân cùng tham gia khơi thông dòng chảy 
của các thôn trước khi có mưa, úng xảy ra.

4- Các hộ gia đình trong toàn xã chủ động các biện pháp phòng chống úng 
đối với cây cối hoa màu của từng hộ. Có kế hoạch bảo vệ vùng nuôi thả cá, diện 
tích cây rau màu khi có mưa lớn xảy ra. Tăng cường các biện pháp che, chống, 
làm khum che nilon cho các diện tích rau ăn lá, rau gia vị dễ bị dập nát; chuẩn bị 
hạt giống rau màu để sẵn sàng gieo trồng lại.Tạm dừng việc trồng các loại cây 
rau màu trong thời gian mưa dông. 

- Sau mưa úng, vệ sinh đồng ruộng, vớt sạch rong rêu, cỏ dại để tạo điều 
kiện cho lúa và cây rau màu sinh trưởng.

5- Trạm y tế xã: Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc dự phòng; phân công cán bộ 
thường trực đảm bảo cấp cữu kịp thời khi có sự cố xảy ra. Chủ động bảo vệ tài 
sản của Trạm y tế.

6- Các nhà trường: Chuẩn bị tốt các điều kiện, tự bảo quản cơ sở vật chất, 
trang thiết bị của trường. Đài truyền thanh xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
nắm chắc diễn biến đợt mưa lớn, các bản tin dự báo thời tiết, thông tin kịp thời 
trên hệ thống truyền thanh.

7- Các đơn vị xây dựng đang thi công các công trình trên địa bàn xã khẩn 
trương thu gọn nguyên vật liệu và có biện pháp che đậy để bảo vệ các công trình.

8- Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cữu nạn 
xã đảm bảo thường trực tại UBND xã để kịp thời giải quyết các tình huống xảy 
ra. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định về Ban chỉ huy phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã qua số điện thoại:  3716.374. hoÆc 0977.764.855

Trên đây là nội dung Thông báo về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, 
lốc, sét và gió giật mạnh trên địa bàn xã. Yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cữu nạn xã; các ban ngành, đoàn thể, các thôn 
và nhân dân trong xã nghiêm túc thực hiện.

N¬i nhËn:
- TT §¶ng uû;
- TT H§ND;
- L·nh ®¹o UBND x·;
- BCH PCTT và TKCN;
- Trëng th«n, 
- C¸c ngµnh cã liªn quan;
- Đài TT; Lu .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Quân
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