
 UBND THỊ XÃ MỸ HÀO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BCH PC THIÊN TAI VÀ TKCN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:           /BCH-PCTT  Mỹ Hào, ngày         tháng 4 năm 2022 
  

V/v tăng cường các biện pháp ứng phó  

 với mưa dông kèm lốc, sét và mưa đá  
 

   

                         Kính gửi: 

    - Các phòng, ngành, đoàn thể thị xã; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 
 Hiện nay là thời điểm giao mùa nên thường xảy ra mưa dông kèm theo 

lốc, sét hoặc mưa đá, gây ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt và sản xuất của các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân. 

Thực hiện Công văn số 18/VP-PCTT ngày 18/4/2022 của Văn phòng 

thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Hưng Yên về việc 

tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá; Để chủ 

động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và TKCN thị xã đề nghị các ngành, đoàn thể liên quan, UBND các 

xã, phường thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để 

thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, Nhân dân 

chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu, nhất 

là dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn gây ra. 

 2. Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó phù hợp với 

điều kiện cụ thể tại địa phương; chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư và sẵn 

sàng lực lượng xung kích để hỗ trợ giúp Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả 

nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. 

 3. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cách 

nhận biết, các kỹ năng ứng phó với dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh để 

người dân nắm được và thực hiện phòng tránh có hiệu quả; trong đó tập trung 

vào các biện pháp: Trú, tránh đảm bảo an toàn; gia cố, che chắn bảo vệ cây 

trồng, vật nuôi, thủy sản... 

 (Các tài liệu tham khảo được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống 

thiên tai đăng tải tại website: phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-lieu-

truyen-thong-pctt.aspx) 

 4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã thường xuyên cập nhật 

thông tin, diễn biến của thời tiết trên hệ thống truyền thanh của thị xã để các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân chủ động phòng, tránh. 



5. Tổ chức trực ban theo quy định, thường xuyên tổng hợp, báo cáo về 

tình hình, diễn biến thiên tai, thiệt hại về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn thị xã (qua phòng Kinh tế thị xã, điện thoại: 02213 943568). 

Đề nghị các ngành, đoàn thể thị xã liên quan, UBND các xã, phường quan 

tâm triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- TT Văn hóa và Truyền thanh thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Bùi Khánh Vĩnh 
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