
UBND TỈNH YÊN BÁI
BAN CHỈ HUY PHÒNG 
CHỐNG THIÊN TAI VÀ 

TÌM KIẾM CỨU NẠN

Số:       /BCH-PCTT
V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, 
lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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

 
       Yên Bái, ngày 13 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:
- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái số KKLR-
26/15h30/ĐYB  ngày 12 tháng 02 năm 2023. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh 
đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 13 ngày 14/02, bộ 
phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền 
mạnh dần lên cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên từ ngày 14/02 thời 
tiết các khu vực trong tỉnh trời chuyển rét, vùng cao rét đậm. Trong đợt không 
khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 – 15oC, vùng cao 08 – 10oC.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến 
bất lợi của thời tiết, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị các thành viên và Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

1. Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và 
gió giật mạnh có thể xảy ra để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho 
các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh. 

2. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc 
biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ để kịp thời triển 
khai ứng cứu khi có yêu cầu. 

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn 
phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh (số điện thoại liên lạc 0216.3852.708; số fax 0216.3855.493) để tổng hợp 
báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành và 
các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh uỷ (BC);
- TT. HĐND tỉnh (BC);
- TT. UBND tỉnh (BC); 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Yên Bái;
- Lưu: VT, PCTT.

TL. TRƯỞNG BAN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Anh Văn
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