
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-NNTN Kon Tum, ngày        tháng      năm 

Về việc chủ động phòng, chống,  

ứng phó với cơn bão số 5 theo ý kiến 

chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

tại Công văn số 280-CV/TU  

ngày 11 tháng 9 năm 2021 

 

  

Kính gửi:   

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

    

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 280-CV/TU 

ngày 11 tháng 9 năm 2021 về việc chủ động phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 

5 (Gửi văn bản kèm theo), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao: 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy 

tại Văn bản nêu trên và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện 

số 07/CĐ-CTUBND ngày 11 tháng 9 năm 2021 về công tác phòng, chống, ứng 

phó bão số 5 và mưa lớn; tuyệt đối không chủ quan với diễn biến của cơn bão số 

5 và các hình thế thời tiết gây mưa trước, trong, sau bão; quán triệt phương 

châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; 

hậu cần tại chỗ”, khẩn trương triển khai phương án phòng, chống mưa, bão; chủ 

động dự trữ lương thực, thiết yếu tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do 

mưa, lũ; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống điện, thông tin liên 

lạc, an toàn giao thông; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự 

cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, tham gia cứu 

hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, tiếp tục chủ 

động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác. 

- Rà soát, yêu cầu chủ đầu tư các công trình, nhất là các công trình thủy lợi, 

thủy điện, đường giao thông, khai thác khoáng sản... thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống thiên tai, nhất là bảo đảm an toàn cho người lao động. Chính 

quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát 

hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các đơn vị không chấp 

hành nội dung trên. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban 

Chỉ huy về phòng chống thiên tai) theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 5 và 

hoàn lưu sau bão, tình hình mưa, lũ trên địa bàn tỉnh, nhất là địa bàn các huyện 



Đăk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy để chủ động phối hợp các đơn vị 

liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - 

Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo triển khai các kế hoạch, 

phương án ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ "Chỉ huy tại chỗ; lực 

lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ" nhằm giảm thiểu đến 

mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

3. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm 

cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức trực ban 24/24h, phối hợp với các đơn 

vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời tổng hợp, báo cáo tình hình 

trong thời gian mưa bão diễn ra, thiệt hại do mưa bão và công tác khắc phục sau 

thiên tai gửi về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và 

Phòng thủ dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan theo đúng 

thời gian quy định. 

Báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, NNTN.NVH. 

 

 

  

 KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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