
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /UBND-KTTH Ninh Thuận, ngày     tháng     năm 2022 

V/v chủ động ứng phó mưa, 

lũ trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận (lúc 15h30 

ngày 21/11/2022) về tin dự báo mưa lớn trên khu vực tỉnh: 

Diễn biến thời tiết 12 giờ qua: Khu vực tỉnh Ninh Thuận chịu ảnh hưởng 

của hoạt động gió đông trên cao. Thời tiết khu vực nhiều mây, toàn tỉnh có mưa 

nhiều nơi, lượng mưa từ 5-30mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ 

tới: Từ đêm ngày 21 đến 23 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua phía nam của 

Nam Bộ, kết hợp ảnh hưởng gió đông trên cao, nên khu vực tỉnh Ninh Thuận có 

mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa từ đêm ngày 21 đến ngày 23/11 phổ 

biến 50-100mm, khu vực huyện Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bác Ái có nơi lượng 

mưa trên 100mm.Dự báo tác động của mưa lớn: Đề phòng xảy ra lũ cục bộ, lũ 

quét, sạt lở đất ở vùng núi thuộc huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc. Ngập úng 

cục bộ ở vùng trũng thấp thuộc TP. Phan Rang và huyện Thuận Bắc. 

Để chủ động đối phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh, giảm đến mức 

thấp nhất thiệt hại về người và tài sản Nhà nước và Nhân dân do mưa lũ gây ra, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

 Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ 

quan, đơn vị tiếp tục rà soát triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung 

chỉ đạo tại Công văn số 4473/UBND-KTTH ngày 14/10/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, ngân cao cảnh 

báo các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá lăn trên địa bàn tỉnh trong mùa 

mưa lũ và Thông báo số 32/TB-PCTT ngày 20/11/2022 của Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong đó lưu ý thực hiện một số công 

việc như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi theo dõi 

chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, tổ chức trực ban 24/24 giờ, kiểm tra chặt chẽ 

tình hình an toàn hồ chứa, phối hợp với các huyện trong việc thực hiện quy trình 
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vận hành nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và hạn chế đến mức thấp nhất 

thiệt hại cho người dân phía hạ du do xả lũ gây ra; thông báo cho chính quyền 

địa phương phổ biến đến nhân dân vùng hạ lưu và các cơ quan liên quan ít nhất 

6 giờ trước khi xả lũ để chủ động phòng, tránh và tổ chức di dời dân ở vùng hạ 

lưu đến nơi an toàn; Kiểm tra, rà soát phương án ứng phó, bố trí lực lượng trực 

canh tại các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ chứa đã đầy nước, chủ động nắm bắt 

và xử lý thông tin kịp thời để đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa khi hồ 

xả lũ hoặc có sự cố công trình. 

- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi triển khai các biện pháp, phương án bảo vệ đê 

điều, nhất là tuyến đê, kè đang thi công. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, vùng 

có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, bị chia cắt để sẵn sàng 

phương án sơ tán dân đến nơi an toàn, trong đó chú ý kiểm tra các điều kiện đảm 

bảo trong trường hợp mưa lũ kéo dài.  

- Rà soát, sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp, khu đô thị, khu công 

nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp. Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, 

cây trồng, vật nuôi, trong đó chủ động thu hoạch lúa, hoa màu đã đến kỳ thu 

hoạch và sẵn sàng di dời gia súc, gia cầm tại các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu 

đến nơi an toàn.  

- Thông tin kịp thời cảnh báo đến tất cả các đối tượng bị ảnh hưởng của 

mưa lũ để chủ động ứng phó; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc 

phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường giao thông do 

địa phương quản lý và để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.  

3. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương, rà soát, lực lượng, 

vật tư, phương tiện sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao 

thông, xử lý kịp thời đối với các đoạn đường bị ngập, sạt lở đất đá. 

4. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ; 

thường xuyên thông báo cụ thể để Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo và thông báo cho nhân dân biết chủ động phòng, 

tránh. 

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động theo dõi, nắm biết tình 

hình, diễn biến thời tiết, mưa, bão, lũ; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá lăn, thiên tai 

để thường xuyên truyền thông, phát sóng, thông báo diễn biến và công tác ứng 

phó của các cấp, các ngành, địa phương để nhân dân biết, chủ động phòng tránh. 

6. Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình 

mưa lũ, thường xuyên, kịp thời báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 
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7. Văn Phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn  

tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ, nắm bắt kịp thời tình hình để tham 

mưu lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ 

đạo xử lý các tình huống có thể xảy ra. 

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành và Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan 

khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                
- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng BCH PCTT & TKCN tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh;  

- Công ty TNHH MTV KTCTTL; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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