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V/v chủ động ứng phó thiên tai 

trong thời gian chuẩn bị và tổ chức 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 

Kính gửi:  

- Thành viên Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh; 

- Ban Chỉ huy ƯPBĐKH-PCTT&TKCN huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 04/TWPCTT ngày 03/02/2021 của Ban Chỉ đạo 

trung ương về Phòng chống thiên tai về việc chủ động ứng phó thiên tai trong 

thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Chỉ Thị số 80/CT-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về tổ 

chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trật tự, an toàn 

trong trường hợp có nắng nóng, mưa, bão và các loại hình thiên tai khác gây ảnh 

hưởng đến công tác bầu cử. Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH - PCTT & TKCN tỉnh đề 

nghị Thành viên Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy 

ƯPBĐKH-PCTT&TKCN huyện, thị xã, thành phố tùy theo chức năng, nhiệm 

vụ triển khai, thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết của Đài Khí tượng 

Thủy văn tỉnh An Giang, của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia 

và trên báo, đài để kịp xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn cho địa điểm bỏ 

phiếu dự kiến và an toàn cho người dân tham gia trong quá trình tổ chức bầu cử. 

- Chủ động phương án ứng phó với các tình huống mưa lớn kéo dài, dông 

lốc, sét trong thời gian chuyển mùa mưa. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn 

sàng đưa rước, ứng cứu, khắc phục nhanh các tình huống thiên tai bất thường 

theo phương châm “bốn tại chổ”, không để thiên tai gây thiệt hại về người và 

ảnh hưởng đến bầu cử. 

- Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang tăng cường theo dõi, dự báo, 

cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến thiên tai để các cơ quan, địa phương có 
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liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó trong 

thời gian bầu cử. 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, 

Báo An Giang thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến thời tiết, thiên tai để 

người dân biết chủ động phòng tránh. 

- Thành viên Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH - PCTT và TKCN tỉnh theo chức 

năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị tiếp tục hỗ trợ địa phương thực hiện công tác 

chỉ huy, huy động nguồn lực, nhân lực hỗ trợ người dân khi có thiên tai xảy ra 

trong thời gian tổ chức bầu cử. 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy ƯPBĐKH-PCTT&TKCN theo dõi, 

cập nhật tình hình thiệt hại do thiên tai trong thời gian tổ chức bầu cử (nếu có) 

kịp thời báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-

PCTT&TKCN để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh có hướng xử lý kịp thời. 

Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH- PCTT & TKCN tỉnh đề nghị Thành viên Ban Chỉ 

đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy ƯPBĐKH-PCTT & TKCN các 

huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                        
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo TWPCTT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở NN&PTNT;  

- Lưu: VT, CCTL, DQT.   

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 

Nguyễn Sĩ Lâm 
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