
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-KT TP. Lạng Sơn, ngày 11 tháng 5  năm 2022 

V/v tiếp tục đối phó với mưa lớn, 

ngập úng cục bộ và sạt lở đất  

 

 

 

     Kính gửi:  

   - Các Thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố; 

   - Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các phường, xã, phòng, ban. 

     

 Thực hiện Công điện số 02/UBND-CĐ ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh 

về việc tiếp tục chỉ đạo đối phó với mưa lớn, ngập úng cục bộ và sạt lở đất. 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài 

Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn. Do ảnh hưởng của nam rãnh thấp kết hợp hội tụ 

gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có mưa, mưa to có nơi mưa rất to và 

dông (lượng mưa tính từ 01h ngày 10/5 đến 07h ngày 10/5) như: Bắc Sơn 

216,0mm, Lạng Sơn 116,0mm, Mẫu Sơn 67,0mm, Thất Khê 58,0mm, Đình Lập 

23,0mm, Hữu Lũng 20,0mm. Dự báo từ từ đêm ngày 11đến ngày 15/5, trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập 

trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi 

trên 400mm/đợt; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật 

mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn núi và ngập úng các 

khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và gió 

giật mạnh: Cấp 1. 

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn trên diện rộng, lũ quét, sạt lở 

đất, UBND thành phố yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành 

phố, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các phường, xã, các phòng, ban, đơn vị thực 

hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo và diễn biến thiên tai, cảnh báo 

thông tin kịp thời, đầy đủ đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, 

ứng phó. 

2. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, nhất là 

việc sơ tán di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao; bố trí lực lượng xung 

kích, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho 

nhân dân, tổ chức khắc phục hậu quả được nhanh chóng, kịp thời hiệu quả. 

3. UBND xã Quảng Lạc: Thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn và lũ do 

nước suối Quảng Lạc dâng cao, chảy siết rạng sáng ngày 10/5/2022 là rất lớn, vì 

vậy cần phải tập chung lực lượng để hỗ trợ khắc phục để đảm bảo ổn định đời 

sống sản xuất cho nhân dân. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng 

Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn nguy cơ mưa, lũ tiếp 



tục xảy ra, do vậy yêu cầu UBND xã Quảng Lạc tiêp tục chuẩn bị tốt một số 

nhiệm vụ sau:  

- Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống; bố trí 

lực lượng, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho 

nhân dân, đặc biệt là việc sơ tán di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao. 

- Sẵn sàng phương án bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, 

nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí 

lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục hư hỏng tại 02 cầu Pác Cáp và cầu Nà 

Quần và các điểm sạt lở trên các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ ngày 

10/5/2022, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện. 

- Chỉ đạo lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra rà soát các 

khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ 

quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời. 

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời 

tiết, thiên tai, báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố (qua Phòng 

Kinh tế) để tổng hợp./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên;                                  

- UBND tỉnh;  

- BCH PCTT&TKCN tỉnh (b/c); 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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